
  

Zonsopgang - William Turner 

file:///C:/Users/u0015018/Documents/Filosofenfontein%20Bubbles/8%20April/William_Turner_-_Sunrise_with_Sea_Monsters.JPG%20(839×633)%20(wikimedia.org)
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Voorwoord 
Beste lezers, 

Pasen, feest van ontwaken en opstanding. De kleuren die William Turner in zijn Zonsopgang 
gebruikt en het bijbehorende licht illustreren dit prachtig. Aan iedereen een ‘Zalig Pasen’ gewenst. 

We willen je aandacht vestigen op de vieringen van de Goede week en van Pasen in 
Filosofenfontein. Daarnaast is er de inschrijving voor de denkdag en zijn er een aantal bijdragen in 
verband met Oekraïne. 

Voor je comfort vind je hieronder de QR-code van de website van Filosofenfontein. Door die te 
scannen met de camera van je smartphone of tablet kom je direct op die website terecht. 

Graag jouw bijdragen voor het volgende nummer insturen voor 29 mei 2022 naar 
info@filosofenfontein.be.  

Veel leesplezier, 
Marie-Josée en Jacqueline 
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Info van de FF-gemeenschap 
Komende activiteiten 
Tijdens de Goede Week en met Pasen zijn de vieringen zoals voorheen:  

op Witte Donderdag om 20 uur, 
op Goede Vrijdag om 20 uur,  
op Paaszaterdag de paaswake om 21 uur, 
op Pasen om 10.30 uur. 

In het kader van het avondprogramma komt Luk Vanlanduyt op dinsdag 26 april 2022 om 20 uur in 
de kapel van Filosofenfontein spreken over ‘Jongvolwassenen en levensbeschouwing’. 

Op zaterdag 7 mei 2022 organiseren de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland en de 
Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen een studiedag 
over dominicaanse spiritualiteit: ‘In het voetspoor van Dominicus’. 
De uitnodiging met meer informatie vindt u hier. 

 

 

Uitnodiging denkdag 30 april: Samen onderweg naar een inspirerende toekomst 
door Lut Saelens 

In de aanloop naar onze FF denkdag op 30 april hebben we iedereen uitgenodigd om een korte 
enquête in te vullen betreffende wat men waardeert bij FF, maar ook betreffende de uitdagingen 
waar we voor staan. Daarop hebben 42 mensen gereageerd, waarvoor onze oprechte dank. 

De antwoorden uit de enquête zullen ons tijdens die dag helpen om ons een beeld te vormen van 
een voor ons inspirerende en ‘appellerende’ toekomst. We zullen onze dromen onderling 
uitwisselen om samen te komen tot een gedeelde visie. Een visie die ons enthousiast op weg kan 
zetten. Het wordt een boeiende tocht! 

We hopen echt dat je erbij zal zijn op 30 april in Het Schrijn, Sint-Jozefsdreef 1, te Herent. We 
starten om 9.30 uur en eindigen om 16 uur. We brengen zelf een lunchpakket mee. Er zal soep 
voorzien worden. Na 16 uur kan, wie dat wenst, nog nakaarten bij een drankje.  

Inschrijven kan via deze link, ten laatste tegen 24 april. 

Rika Van Kersschaever, Jacques Perquy, Remi Peeters, Sabine Van Huffel, Rita Daneels, Lut Saelens 

 

 

 

Terug naar inhoudstafel

Terug naar inhoudstafel

Foto Berth De bruyn 

https://filosofenfontein.us12.list-manage.com/track/click?u=f935451117eea1634fab2d928&id=1ec5686080&e=3a74ae70d0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPWBfc1uR-hZVh7rSYVbVBQGGLSfn75AzOSdPWMDzziRN9ng/viewform?usp=sf_link
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Space for Grace-project 
Activiteiten van het actualiteitscafé 
door Ides Nicaise 

Verslag van het actualiteitscafé ‘Veerkracht voor Ethiopië’ 

Op 7 maart waren we opnieuw te gast in het Wereldcafé met ons actualiteitscafé. Ditmaal met 
meer dan 50 personen, waaronder veel nieuwe gezichten, voor een boeiend gesprek met Prof. 
Seppe Deckers, emeritus hoogleraar van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. 

Terwijl de oorlog in Oekraïne ons dag in dag uit in de ban houdt, woedt in Ethiopië al anderhalf 
jaar een oorlog die zo mogelijk nog gruwelijker is. De deelstaat Tigray wordt militair en 
economisch gewurgd door de eigen nationale regering, met steun van buurland Eritrea. De 
oorlogsmisdaden tegen de burgerbevolking zijn er schering en inslag: verkrachtingen, executies, 
vernieling van oogsten, uithongering …  

En toch kan het anders, weet Seppe Deckers. Na 
de grote hongersnood van 1984-85 groeide het 
land uit tot een lichtbaken van welvaart, vrede en 
ontwikkeling in de hoorn van Afrika. Ethiopië 
heeft een enorm potentieel, het is een land met 
een geschiedenis van duizenden jaren, een 
prachtige natuur en een grote verscheidenheid 
van landschappen en volkeren. 

Seppe heeft zelf een groot deel van zijn loopbaan 
gewijd aan ecologische projecten in de regio, 
eerst in opdracht van de FAO, later vanuit de 

interuniversitaire samenwerking van de KU Leuven. In Ethiopië werkt hij vooral samen met de 
universiteit van Mekelle, waarbij letterlijk het ijzer van wapens is omgesmeed tot ploegen van 
wijsheid en sociale rechtvaardigheid. Zijn collega’s, studenten en vrienden ter plaatse hebben 
onze steun hard nodig om te overleven. Concreet kan dat door de oproep te ondertekenen om 
noodhulp toe te laten, alsook door een financiële bijdrage op https://www.donorinfo.be/nl/doe-
een-gift/tesfay-vzw met vermelding ‘Gift for Tigray’. Elke euro rendeert er driemaal: voor vrede, 
tegen armoede en tegen klimaatverandering. 

 

Maandag 2 mei: ‘Hoe kunst heelt achter tralies’  

Kennismaking met ‘Art Without Bars’ vzw, ervaren in kunstbeoefening 
in het penitentiaire werkveld (sinds 2000) - presentatie door Agnès en 
Jean-Pierre Rammant en Anne Jolie. 

Maandag 2 mei 2022 om 20 uur in het Wereldcafé,  
Helleputteplein 2 in Leuven 

Organisatie: Filosofenfontein ism het Wereldcafé 
Inschrijvingen: www.filosofenfontein.be  
Toegang: 5 euro overschrijven uiterlijk op 25 april op rekening 
BE11734039065848 van FIFO Heverlee met vermelding van na(a)m(en) en datum activiteit. 
Reserveer eventueel ook online een maaltijd vooraf  
(om 19 uur: 16 euro ter plaatse te betalen). 

https://ees.kuleuven.be/newsflash/new-researchers-appeal-on-ethiopia/
https://www.donorinfo.be/nl/doe-een-gift/tesfay-vzw
https://www.donorinfo.be/nl/doe-een-gift/tesfay-vzw
http://www.filosofenfontein.be/
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Maandag 30 mei: ‘Wonen in Leuven: leefbaar voor iedereen?’ 

• Gesprek met Lies Corneillie, Leuvens schepen van Wonen, Gelijke Kansen en Mondiaal Beleid 

• Verhalen van ‘solidaire verhuurders’ uit de gemeenschap van Filosofenfontein 

Maandag 30 mei 2022 om 20 uur in het 
Wereldcafé, Helleputteplein 2 in Leuven 

Organisatie: Filosofenfontein in samenwerking met 
het Wereldcafé 
Inschrijvingen na 2 mei: www.filosofenfontein.be  
Toegang: 5 euro overschrijven uiterlijk op 23 mei op 
rekening BE11734039065848 van FIFO Heverlee 
met vermelding van na(a)m(en) en datum activiteit 
Reserveer eventueel ook online een maaltijd vooraf 
(om 19 uur: 16 euro ter plaatse te betalen) 

 

 

 

Gezocht: vlotte pennen 
door Ides Nicaise 

Tegen de zomervakantie hopen we de nieuwe website van 
Filosofenfontein in de lucht te krijgen.  
Heb je een vlotte pen en een beetje tijd?  
Neem dan aub contact op met ides.nicaise@kuleuven.be.   

 

 

Pasen 

door Noah 

Het frisse groen op jonge twijgen, 
een tere tak met bloesemknop. 
De natuur spreekt en zal niet zwijgen, 
de lente volgt de winter op. 

Pasen schenkt ons weer nieuw leven, 
het oude is voorbij gegaan. 
Een licht wordt ons gegeven, 
om uit het donker op te staan. 

Pasen opent dichte deuren, 
een voorportaal is ons bereid. 
Een leven vol van lentekleuren, 
een vleugje van de eeuwigheid. 

Terug naar inhoudstafel

Terug naar inhoudstafel

http://www.filosofenfontein.be/
mailto:ides.nicaise@kuleuven.be
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Mijmeringen van kapelgangers 
Paasboodschap 
door Mark Cornelis 

Het paasmysterie is werkelijk de kern van het christelijk geloof. Daarmee staat of valt de rest. ‘Als 
Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof zonder grond’, schreef 
Paulus aan de Korintiërs. ‘Maar - zo voegde hij eraan toe - zo is het niet! Christus is opgewekt uit 
de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn’. (1 Kor. 15, 14. 20). 

Wat deze verrijzenis eigenlijk betekent, is moeilijk te zeggen. Hoe dan ook, het gaat niet om de 
reanimatie van een lijk. Uit de dood ontstaat geen nieuw leven. Jezus verrees niet uit kracht van 
een natuurlijk onsterfelijkheidsbeginsel, maar uit kracht van God! ‘God heeft hem ten leven 
opgewekt’ verkondigt Petrus in zijn Pinksterrede (Hand. 2, 24a). Vandaar: zonder Godsgeloof, geen 
verrijzenisgeloof. 

En zonder geloof in de verrijzenis van Jezus is het evenmin mogelijk te geloven dat ook wij eens 
zullen verrijzen uit kracht van diezelfde liefdevolle God! God staat aan het begin van ons leven én 
aan het einde én gans ons leven door omringt Hij ons met Zijn Liefde. Hoe zou Hij dan zijn geliefde 
in ‘het niet’ kunnen laten vergaan? 

Omdat God - zoals uit de verrijzenis van Christus blijkt - getrouw is in Zijn Liefde die de dood 
overwint, staat diezelfde God borg voor ons komend bestaan. Wij, mensen, hebben toekomst over 
de dood heen dankzij God! Is dat geen blijde paasboodschap? 

Maar inderdaad het paasmysterie is puur een kwestie van geloof. Voor ongelovigen blijft de 
Gekruisigde een dode uit een lang vervlogen tijd. Denk aan de Emmaüsgangers die in hun ongeloof 
de Verrezene niet herkenden. ‘Hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen’, schreef Lukas (Lk. 
24, 16). Zij hoorden wel de Schrift verklaren, maar zij bleven blind en herkenden Jezus pas bij het 
breken van het brood. Natuurlijk, tekenen hebben maar betekenis voor hen die verder zien dan 
enkel oppervlakkig met de ogen van het lichaam. Het gaat wel degelijk om een zien, maar dan om 
een gelovig zien. 

Wie de verrezen Christus wil ontmoeten en herkennen moet eerst in Hem en in God geloven. Eerst 
geloven, dan zien. Alleen toen Thomas ‘de gelovige Thomas’ was geworden kon hij uitroepen: 
‘Mijn Heer en mijn God’ en het antwoord van Jezus was treffend: ‘Omdat ge Mij gezien hebt, 
gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben’ (Jo. 20, 28-29).  

En dit is ook tot elk van ons gericht: Eerst geloven, dan zien.  

  
Terug naar inhoudstafel
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e-Kaarsje 
 

We vieren de verrijzenis van Jezus in een tijd waarin veel mensen terneergeslagen zijn. Pasen is 
een tijd van werkelijke opstanding, terug naar verwachting van een leven vol menselijkheid. 

Wij willen een kaarsje branden voor een nieuw begin 

- opdat oorlog, lijden en dood geen kans krijgen om een punt te zetten achter wat we hopen; 

- opdat we ons niet concentreren op de pijnlijke dingen van dit aardse leven en op de 
verontrustende krantenkoppen; 

- opdat Zijn herrijzende kracht moge schijnen in ons leven. 

We willen een kaarsje branden 

- opdat ons hart zich gevoelig mag tonen voor de medemens in nood; 

- opdat onze ogen mogen zien waar hulp op zijn plaats is, voorbij het eigenbelang; 

- opdat onze handen anderen de hand reiken om hen weer recht te trekken als het nodig is. 

 

 

Ik zal blijven geloven 

door Abbé Pierre 

"Ik zal blijven geloven, zelfs als iedereen de hoop verliest. 

Ik zal blijven liefhebben, zelfs als anderen haat zaaien. 

Ik zal blijven bouwen, zelfs als anderen vernietigen. 

Ik zal over vrede blijven spreken, zelfs te midden van een oorlog. 

Ik zal licht blijven verspreiden, zelfs te midden van de duisternis. 

Ik zal blijven zaaien, zelfs als anderen de oogst vertrappen. 

En ik zal blijven schreeuwen, zelfs als anderen zwijgen. 

En ik zal blijven een glimlach brengen op gezichten in tranen. 

En ik zal verlichting brengen, als we de pijn zien. 

En ik zal redenen tot vreugde bieden waar alleen maar verdriet is. 

Ik zal degene die besloot te stoppen, aanmoedigen om door te lopen. 

En ik zal mijn armen uitstrekken naar hen die zich uitgeput voelen". 

 

Abbé Pierre (1912 - 2007), Frans priester, lid van de weerstand gedurende WOII, richtte in 1949 de 
Emmaüs-beweging op met als doel vluchtelingen, armen en thuislozen te helpen. 

 

  
Terug naar inhoudstafel
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Op e-Pero bij … 
 

Hallelujah Pasen 

aangebracht door Jacqueline De bruyn 

Casssandra Star en haar zus Callahan zingen een enig mooi Pasen-versie van Leonard Cohen’s 
Hallelujah. Wil je dat beluisteren, klik dan op deze link. 

 

Uitnodiging tentoonstelling ‘De Kruisweg’ van Armand Demeulemeester 

aangebracht door Rika Van Kersschaever 

In het House of Compassion (Begijnhofkerk), Begijnhofplein in Brussel, loopt de tentoonstelling 
van ‘De Kruisweg’ van Armand Demeulemeester, een tentoonstelling over het lijden van Christus 
in twaalf stappen. In sober zwart, wit en paars gaat de bekende kunstenaar naar de essentie: Jezus 
gaf zijn leven voor ons. 

Naast het werk van Demeulemeester brengt deze expo ook een actualisatie, waarin wordt 
stilgestaan bij het lijden van vandaag, zoals het lijden van mensen zonder papieren (in 
samenwerking met studenten van de VUB), van vluchtelingen uit Oekraïne en van 
platformwerkers (in samenwerking met studenten van de Odisee Hogeschool). 

De tentoonstelling loopt van 20 maart tot 8 mei, is open van dinsdag tot zondag van 11 uur tot 17 
uur en gesloten op maandag. 

 

Uitnodiging KU Leuven tentoonstelling ‘Kunst in eigen huis’ 

aangebracht door Sabine Van Huffel 

Kapelganger en kunstenaar Luciano Bassi stelt kunst tentoon en speelt muziek tijdens de KU 
Leuven senioren/studenten ‘KUNST in (eigen) HUIS’-tentoonstelling op 28 en 29 april in de 
Universiteitshal van de KU Leuven. Iedereen is welkom en toegang is gratis. Klik hier voor meer 
informatie. 

 

 
 

  
Terug naar inhoudstafel

Afbeelding van Evren Ozdemir via Pixabay 

https://www.youtube.com/watch?v=-j3NZEdHQaI
https://www.seniorenkuleuven.be/drupal/KieH2022-3
https://www.seniorenkuleuven.be/drupal/KieH2022-3
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Uit het 2de boek der Makkabeeën:  
De schat van Filosofenfontein – (2 Makk 3, 1-40) 
door Frank Cuypers (tekst en foto’s) 

Voor overvloedige rijkdom moet je niet bij Filosofenfontein zijn. Als gemeenschap proberen we 

rond te komen met de maandelijkse bijdragen van de kapelgangers, de giften in het mandje en af 

en toe de ondersteuning door de Dominicanen. Mogelijke geruchten over een uitpuilende 

schatkist in Filosofenfontein zijn volledig uit de lucht gegrepen. Ik kan mij zelfs niet herinneren het 

mandje ooit te hebben zien uitpuilen. Bedreigingen voor onze financiën zijn er des te meer: 

gemiste inkomsten door 2 jaar Corona, hoge energie-

prijzen voor de verwarming van de kapel, brood en 

wijn die lijden onder inflatie ...  

Op een verborgen schat in de kelders van 

Filosofenfontein moeten we helaas niet rekenen. En 

even googelen naar ‘Steunmaatregelen voor 

gemeenschappen die schade lijden door de 

Coronamaatregelen’ levert weinig hits en al helemaal 

geen centen op. We zullen dus zelf onze begroting op 

orde moeten houden en veilig stellen. 

          Het mandje in Filosofenfontein  

We zoeken weer inspiratie in het 2de boek der Makkabeeën:  
‘2 Makk 3, 1 - 40 - De tempelschat bedreigd’. 

Door een campagne van vals nieuws werd het bericht verspreid dat de schatkamer van de tempel 
in Jeruzalem gevuld was met onmetelijke rijkdommen, oneindig veel meer dan nodig was om de 
kosten van de offers te dekken, en dat die rijkdommen dus heel goed aan de koning zouden kunnen 
toekomen. Een gezant van de koning reisde terstond af om het geld in de schatkamer voor de 
koninklijke schatkist op te eisen. De Hogepriester in de tempel legde hem uit dat de rijkdommen 
vooral bestonden uit gelden die in bewaring werden gehouden voor weduwen en wezen, en dat het 
hooguit ging om een bedrag van vierhonderd zilveren en tweehonderd gouden talenten. Het zou 
volstrekt ontoelaatbaar zijn om mensen te benadelen die hun vertrouwen hadden gesteld in de 
heiligheid, de waardigheid en onschendbaarheid van de tempel. Ongevoelig voor deze argumenten 
gaf de gezant van de koning - onder luid protest van de priesters en de gemeenschap - het bevel 
om de opdracht van de koning uit te voeren en de schat in de tempel in beslag te nemen. Net op 
dat moment verscheen de Heer van alle geesten en machten op zo’n ontzagwekkende wijze, dat 
iedereen die het gewaagd had de tempel binnen te dringen, getroffen werd door de macht van God 
en alle kracht en moed verloor. Volkomen hulpeloos werd de gezant, die daarnet nog zwaar 
bewapend en met een sterke lijfwacht de schatkamer was binnengedrongen, weggedragen. De 
inwoners van de stad loofden de Heer, die zijn heilige plaats op wonderbaarlijke wijze had 
verdedigd en iedereen in de tempel was door de verschijning van de almachtige Heer met vreugde 
en blijdschap vervuld. De koninklijke gezant werd, hoewel aanvankelijk niet meer tot spreken in 
staat en beroofd van iedere hoop op herstel, door de barmhartige God gespaard. Hij keerde naar 
de koning terug en bracht verslag uit met veel nadruk op de wonderbaarlijke daden die de 
allerhoogste God voor zijn eigen ogen verricht had. En hij raadde de koning af om nog een andere 
vijand of landverrader naar Jeruzalem te sturen, een plaats die waarlijk door een goddelijke kracht 
beschermd werd. 
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Uiteindelijk is er van de Makkabeeën en hun schat toch niet veel overgebleven. Twee boeken en 
wat relikwieën. Die relikwieën worden bewaard in een schrijn, een groot uitgevallen mandje, in de 
romaanse Sint-Andreaskerk in Keulen. 

 
Dat risico willen we met Filosofenfontein niet lopen. 
Daarom blijven we samen verder onderweg gaan. 
We blijven samen werken aan wat ons al zovele 
jaren als geëngageerde gemeenschap bindt en 
samenhoudt. En we willen vooral op zoek gaan hoe 
we die schat kunnen veilig stellen voor een lange 
toekomst en verder kunnen laten groeien.  
Afspraak op de denkdag op 30 april in Het Schrijn in 
Herent. Allen daarheen! 

Het Schrijn in Herent 

 

Het Makkabeeën-schrijn in Keulen – extra info  

Het schrijn in de Sint-Andreaskerk in Keulen 

Bron: https://mamaija.net/wiki/St._Andreas_(K%C3%B6ln) 

Vergulde koperen platen vormen de Makkabeeën-schrijn, die volgens de overlevering relikwieën 
zou moeten bevatten van de zeven heilige Makkabeeën en hun moeder Salome (2 Makk 7 EU). 
Het dateert uit de 16de eeuw en ziet eruit als een kerk. De circa 40 reliëfs tonen taferelen uit het 
martelaarschap van de Makkabeeën en hun moeder Salome, die parallel lopen met het lijden van 
Christus en zijn moeder Maria (bijvoorbeeld door de geseling van de Makkabeeën en Christus). Op 
de hoeken van het dak zijn de vier evangelisten afgebeeld in hedendaagse humanistische 
klederdracht: Mattheüs, Johannes, Lucas en Marcus. Op de hoekzuilen staan figuratieve 
voorstellingen van Christus, Helena, Maria en een priester. Dit heiligdom werd gemaakt door Peter 
Hanemann. 

  
Terug naar inhoudstafel

https://mamaija.net/wiki/St._Andreas_(K%C3%B6ln)
https://mamaija.net/wiki/St._Andreas_(K%C3%B6ln)
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Informatie en interessante weetjes 
Schrijfmarathon Amnesty – 194 706 keer bedankt 
aangebracht door Rika Van Kersschaever 

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen, waaronder jij, in actie kwamen tijdens de 
Schrijfmarathon 2021. We telden maar liefst 86 392 brieven, kaartjes en handtekeningen uit 
Vlaanderen en komen op een Belgisch totaal van 194 706 acties. 

Een indrukwekkend cijfer dat machthebbers moeilijk kunnen negeren. Dat hebben we ook zelf 
ondervonden tijdens een heuse ambassadetour. Op donderdag 3 februari trokken we eropuit om 
al die brieven en handtekeningen persoonlijk te overhandigen aan de 10 ambassades in Brussel. 
We gingen zelfs in gesprek met de afgevaardigden van Thailand, Mexico en Oekraïne en 
herhaalden onze oproep voor gerechtigheid voor Rung, Wendy en Anna & Vira.  
Bekijk het videoverslag 

Terwijl we uitkijken naar de eerste positieve resultaten van al die schrijfacties, ontving Rung uit 
Thailand al een eerste lading solidariteitskaartjes van de Schrijfmarathon.  

 

 

 
De studente is momenteel vrij op borgtocht en kan overdag het huis uit, maar moet daarbij een 
enkelband dragen. Ze heeft nog 9 absurde aanklachten tegen haar lopen, maar voelt zich enorm 
gesteund door de vele bemoedigende berichten uit alle hoeken van de wereld. 

Dankjewel om dit mee mogelijk te maken! Jouw woorden, samen met die van miljoenen mensen 
wereldwijd, kunnen echt voor verandering zorgen. 

Hou de website in de gaten voor positief nieuws over de mensen voor wie we schreven. 

 
Terug naar inhoudstafel

https://www.facebook.com/Amnestyvl/videos/271652461747563/
https://gate.amnesty-international.be/url.php?u=11609&qid=6141686
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Jouw stem verandert levens 
aangebracht door Rika Van Kersschaever 

Dit is het verhaal van Germain Rukuki, een man die de mensenrechten verdedigde in Burundi. De 
politie arresteerde hem in 2017. Hij werd veroordeeld tot 32 jaar celstraf. Zijn vrouw, zwanger en 
gewaarschuwd dat haar hetzelfde lot wachtte, vluchtte met haar familie naar Rwanda. 

Amnesty heeft opgeroepen tot zijn vrijlating. Velen ondertekenden de petitie. Het heeft gewerkt: 
zijn straf werd herleid tot 1 jaar en hij kwam op 30 juni 2021 vervroegd vrij. Met een humanitair 
visum kwam hij naar Brussel. Germain vroeg asiel aan en kreeg het toegewezen. 

Op 5 februari 2022 werd Germain op de luchthaven van Zaventem herenigd met zijn vrouw en 
kinderen. Hij kon voor de eerste keer zijn jongste zoon in de armen sluiten. Het was een 
emotioneel weerzien. 

 

Germain kan eindelijk zijn leven hervatten hier in België.  
“Dank aan al wie voor mijn vrijlating schreef. Blijf schrijven ook voor anderen. Samen zetten we de 
strijd voor mensenrechten verder.” - Germain Rukuki 

 

 

Acties voor de mensen van Oekraïne 

Petitie door Amnesty  
De oorlog in Oekraïne is een catastrofe voor de mensenrechten 

aangebracht door Rika Van Kersschaever 

Op dit moment zijn al meer dan 3 miljoen mensen het escalerend geweld in Oekraïne ontvlucht. 
En zolang de oorlog aanhoudt, zal dat aantal blijven groeien. 

De invasie en de agressie van het Russische leger zijn een regelrechte catastrofe voor de 
mensenrechten. Het zijn misdaden volgens internationaal recht die niet onbestraft mogen blijven. 

De Russische troepen begaan de ene mensenrechtenschending na de andere in Oekraïne. Het 
leven, de veiligheid en het welzijn van miljoenen burgers staan op het spel. 

Roep Rusland op om de agressie onmiddellijk te stoppen, burgers te beschermen en het 
internationaal recht te respecteren. Teken nu de petitie.  

Terug naar inhoudstafel

https://www.amnesty-international.be/oekraine?utm_source=actiemailoek2&utm_medium=email&utm_campaign=petitieoek&utm_content=button1
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Wat doet Amnesty nog meer voor de mensen in Oekraïne? 

aangebracht door Rika Van Kersschaever 

De oorlog in Oekraïne baart veel mensen grote zorgen. Ook wij zijn zeer bezorgd over de gevolgen 
van de Russische invasie, een daad van agressie die wij ten zeerste veroordelen. Volgens 
internationaal recht is dat een misdaad die niet onbestraft mag blijven. 

Thuis in je zetel kan je een gevoel van machteloosheid bekruipen. Maar het is bijzonder 
bemoedigend om te merken dat over de hele wereld mensen in actie komen om Oekraïners te 
steunen. 

Hieronder lees je wat Amnesty International momenteel doet voor de mensen in Oekraïne. 

Bewijsmateriaal verzamelen 

Naast actievoeren doen we nog meer. Bij oorlogen richt Amnesty zich onder andere op het 
verzamelen van bewijsmateriaal. Dit is heel belangrijk, want daarmee kunnen in de toekomst de 
verantwoordelijken voor mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden worden berecht. 

Op dit moment verzamelt ons Crisis Evidence Lab digitaal materiaal, zoals foto’s, video’s en 
satellietbeelden. Daarmee kan het Lab vaststellen of er verboden wapens zijn gebruikt. Van zodra 
dat veilig kan, zullen de onderzoekers van ons Crisis Team ook ter plekke opereren. Naast digitaal 
bewijsmateriaal kunnen ze dan fysieke bewijzen en getuigenissen vastleggen. 

Op basis van het digitale materiaal konden onze onderzoekers vaststellen dat het Russische leger 
gebruikmaakt van verboden wapens zoals clustermunitie. Dat gebeurt in bewoonde gebieden. Het 
uitvoeren van aanvallen met dergelijke wapens waarbij burgers gedood worden of gewond raken, 
is een oorlogsmisdrijf. 

Vluchtelingen 

Honderdduizenden mensen ontvluchten op dit moment Oekraïne en dat zullen er alleen maar 
meer worden. Amnesty zet zich ervoor in dat de vluchtelingen de bescherming krijgen waar ze 
recht op hebben. 

Zorgelijk zijn de berichten dat sommige vluchtelingen met discriminatie te maken krijgen, dat 
gezinsleden gescheiden worden en dat kinderen, zwangere vrouwen en ouderen aan de grens vast 
komen te zitten. Ons vluchtelingen- en migrantenteam probeert deze berichten te verifiëren. 
Vervolgens zullen we de relevante autoriteiten hierop aanspreken. 

De veiligheid van activisten 

We doen er alles aan om onze collega’s in de regio te beschermen en ook maken we ons zorgen 
over de veiligheid van mensenrechtenverdedigers en activisten in Rusland. De censuur en 
repressie in Rusland nemen in snel tempo toe, vreedzame demonstranten worden massaal 
opgepakt en er zijn nieuwe strafmaatregelen voor iedereen die kritiek durft te uiten op de 
Russische agressie. 

We geven niet op 

Amnesty zet alles op alles om de rechten van alle mensen te beschermen, ook in een crisissituatie 
als deze. Internationale solidariteit is daarbij cruciaal. Als Amnesty zijn we vastberaden om 
gerechtigheid, bescherming en veiligheid voor de getroffen mensen af te dwingen. Kom ook in 
actie en teken de petitie. 

  

https://gate.amnesty-international.be/url.php?u=11830&qid=6264435
https://gate.amnesty-international.be/url.php?u=11830&qid=6264435
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Kerknet en Oekraïne 

aangebracht door Rika Van Kersschaever 

Gelezen in Kerknet.be/thema/kerk-op-de-bres-voor-oekraine 

De vertegenwoordigers van de Federale Interlevensbeschouwelijke Dialoog/Dialogue 
interconvictionnel fédéral (FIDIF) veroordelen de inval in Oekraïne. Ze zijn geschokt door de 
ellende en het lijden dat de Oekraïense bevolking wordt aangedaan. Onschuldigen zijn het 
slachtoffer van grove schendingen van het internationale recht. Democratische fundamenten 
worden met de voeten getreden. Minderheden worden het zwijgen opgelegd en vervolgd. 
Diegenen die zich, in naam van de rechtstaat, tegen deze inval verzetten, verwachten concrete 
daden van solidariteit van de internationale gemeenschap. 

Als vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen in België mobiliseren we onze 
gemeenschappen: 
- om slachtoffers en vluchtelingen te helpen, 
- om mee te werken aan het verspreiden van correcte informatie, uit betrouwbare bronnen, 
- om politieke gezagsdragers ertoe aan te sporen het recht na te leven en dialoog te verkiezen 

boven geweld. 

 

Gastgezin en hulp voor Oekraïense vluchtelingen met steun van de Stad Leuven 

door Lut Saelens en Herman Wouters 

Mensen die overwegen om gastgezin te zijn voor Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf nu 
beroep doen op de ondersteuning van de Stad Leuven. Mogelijk zijn een aantal kandidaten terug 
beginnen twijfelen na de getuigenis van een vrouw op Radio 1 in de ochtend over haar Oekraïense 
gasten die onverwacht verdwenen. Haar verhaal doet ondertussen spijtig genoeg overal de ronde, 
terwijl ‘de meeste mensen deugen’. (Rutger Bregman 2020, De meeste mensen deugen. Een 
nieuwe geschiedenis van de mens.) 

Donderdagavond 31 maart organiseerde de Stad Leuven hiervoor een informatievergadering 

In de maand maart hebben zich een 300 Oekraïners aangemeld in Leuven, waarvan 98 jonger dan 
18 jaar. Er komen echter nog dagelijks mensen bij. Ook meer dan 400 Leuvenaars hebben zich 
opgegeven om onderdak te bieden, hetzij als gastgezin, hetzij als verhuurder. Aan hen wordt nu 

http://kerknet.be/thema/kerk-op-de-bres-voor-oekraine:
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gevraagd om zich via de website opnieuw kandidaat te stellen nadat ze kennis hebben genomen 
van wat de stad als mogelijke ondersteuning biedt. 

Enkele punten uit dat ondersteuningsplan van de stad Leuven:  

- De stad zorgt voor een zo goed mogelijke match tussen gastgezin en vluchteling via een 
gesprek met de betrokkenen. Als de opvang niet zou lukken wordt er ook door hen naar een 
alternatief gezocht. 

- De stad doet ook een gepaste screening van de aangeboden huisvesting zonder daarom te 
streng te zijn. Van de onthaalpersoon of het gastgezin vraagt men een bewijs van goed gedrag 
en zeden. 

- Men zorgt ervoor dat alle verzekeringen in orde zijn. De stad geeft het gastgezin het officieel 
statuut van ‘vrijwilliger’ wat o.a. betekent dat de wagen omnium verzekerd is als men zijn 
Oekraïense gast ermee vervoert. 

- De Oekraïense vluchtelingen krijgen een leefloon en zijn daarmee in staat om de kosten van 
het gastgezin min of meer te vergoeden. De opvang blijft evenwel een daad van solidariteit en 
het is niet de bedoeling dat men er zelf gaat aan verdienen. 

- Men heeft een model huurcontract voor korte termijn opgemaakt met een opzegperiode van 2 
weken voor de twee partijen, stel dat het niet zo goed zou gaan. 

- Ook voor de communicatie met Oekraïners  bestaan er ‘onwaarschijnlijke’ vertaalapps’, die je 
op je gsm kunt downloaden en die jouw gesproken taal onmiddellijk in het Oekraïens of het 
Russisch omzet. Bv SayHi 

Men kan de stad contacteren op de website: https://www.leuven.be/gastgezin 
Reeds meerdere mensen van Filosofenfontein hebben zich geëngageerd. Hopelijk groeit hun 
aantal. 

Ook materiaal, kledij en speelgoed worden gezocht. Contactadressen hiervoor zijn: 

• Kirikou: www.huisvanhetkind.be/materiaal-krijgen 

• Weggeefpunt Guido Gezellehuis, Erasme Ruelensvest 123, Heverlee. Dit wordt beheerd door 
het Oekraïens Huis en wordt nog op punt gezet. 

Geef voor Oekraïne via bpost 

Voeding en hygiëneproducten worden door bpost tot en met 15 april ingezameld in hun kantoren 
en nadien verzonden naar Oekraïne: zie https://www.bpost.be/nl/geef-voor-oekraine 

 

 

Lezing Tomáŝ HalÍk  
aangebracht door Rika Van Kersschaever 

De 7de Edward Schillebeeckx Lezing door Tomáŝ HalÍk zal plaatsvinden op dinsdag 24 mei 2022, 
van 18.00 tot 19.30 uur in de Sint Jan de Doper-kerk te Leuven. De titel van de lezing is:  
‘De wereld als ons gemeenschappelijk huis: De kerk op zoek naar heiligheid en eenheid.’ 

U kunt zich voor de lezing inschrijven via dit e-mailadres: schillebeeckx@kuleuven.be 

Meer informatie over de lezing en het programma is hier te vinden: 
https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/onderzoekseenheden/oe_systematisch/7e-edward-
schillebeeckx-lezing-24-mei-2022 

 

Terug naar inhoudstafel

Terug naar inhoudstafel

https://www.leuven.be/gastgezin
http://www.huisvanhetkind.be/materiaal-krijgen
https://www.bpost.be/nl/geef-voor-oekraine
mailto:schillebeeckx@kuleuven.be
https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/onderzoekseenheden/oe_systematisch/7e-edward-schillebeeckx-lezing-24-mei-2022
https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/onderzoekseenheden/oe_systematisch/7e-edward-schillebeeckx-lezing-24-mei-2022
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A vaccine for everyone – situatie in maart 2022 
aangebracht door Herman Wouters 

Het burgerinitiatief ‘A vaccine for everyone’, gestart door psychiater Marc Eneman en ook 
gesteund door Filosofenfontein, ontving (cijfer van 8 maart 2022) 1038 giften en kon 
131 000 euro bijeenbrengen, goed voor 30 500 extra vaccins ergens in de minder rijke wereld.  
Een eerste schijf van 113 000 euro werd eind december aan het COVAX-programma bezorgd. Dat 
gebeurde via het Koning Boudewijnfonds en GAVI, de organisatie verantwoordelijk voor de giften 
aan het internationale vaccinatieprogramma. 

Toen we GAVI contacteerden was men erg verrast over het feit dat ook gewone burgers naast 
regeringen en wereldleiders wilden deelnemen aan het verzamelen van fondsen. GAVI paste 
daarom - zij het met enige administratieve moeite - hun normale procedures aan. Ondertussen 
kwamen er ook burgerinitiatieven in andere landen zoals een project van The House of Lords in 
het United Kingdom. 

Deze link verwijst naar een artikel over ‘A vaccine for everyone’ op de website van GAVI: 
https://www.gavi.org/vaccineswork/how-public-came-together-support-covid-19-vaccines-worlds-most-vulnerable 

 

Deelnemers aan de grote donorconferentie 2020 in London 

 

Bij wijze van grap werd in een PowerPointpresentatie over de actie de foto van Donald Trump 

vervangen door een foto van Marc Eneman (rood omkaderd) 

 
Terug naar inhoudstafel

https://www.gavi.org/vaccineswork/how-public-came-together-support-covid-19-vaccines-worlds-most-vulnerable
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Rikolto 
aangebracht door de Wereldwerkgroep 

RIKOLTO (vroeger Vredeseilanden) was in februari 2020 te gast in Filosofenfontein (aperitief 
Mondial), om hun werking en visie toe te lichten rond ‘Goede voeding, een basisrecht voor 
iedereen’. 

Op 28 mei van dit jaar plant RIKOLTO een reeks activiteiten, waarvoor we vanuit de Wereldgroep 
nu al uw aandacht vragen.  
In Leuven zal kunnen gewandeld worden op een parcours van 5, 8 of 13 km. Er worden 
deelnemers en sponsors gezocht. Die wandeling vertrekt in onze achtertuin: aan het Heilig 
Hartinstituut op de Naamsesteenweg. 

Zou het niet mooi zijn als we vanuit Filosofenfontein met een groep konden meewandelen? 

Hoe we het verder aanpakken en alle meer concrete details ontvangt U binnen enkele weken via 
mail en de mededelingen in de kapel op zondag. 

 

 

 

 

Bron: #RondDeWereld voor Goed Eten | Rikolto in België 

 
Terug naar inhoudstafel

https://www.rikolto.be/nl/doe-mee/ronddewereld-voor-goed-eten
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En tot slot 
 

Zalig Pasen 

door Kris Gelaude 

 
 

 

Laat dit de dag zijn 

waarop de treurende 

weer kracht vindt 

om zich naar het licht te keren. 

 

Laat dit de dag zijn 

waarop een vonkje hoop 

de wanhoop overstemt. 

 

Laat dit de dag zijn 

waarop liefde 

in haar kwetsbaarheid 

en kracht 

zich opricht 

als het jonge groen. 

En ons onweerstaanbaar roept  

tot leven. 

De lente – Foto Pixabay 

https://pixabay.com/nl/photos/de-lente-achtergrond-bloem-geel-316535/

