PAX CHRISTI
VLAANDEREN
*Pax Christi is Latijn voor : “de Vrede van Christus”. Het is een christelijke organisatie in ons land.

Er is veel zinloos geweld, agressie en onrecht waardoor mensen worden kapotgemaakt.
Maar er is ook een beweging van mensen die niet berusten in onverschilligheid. Pax Christi
Vlaanderen zet zich al meer dan 50 jaar in voor vrede, mensenrechten en verzoening.
Wat doet Pax Christi ?
-

-

-

-

Temidden van conflicten brengen we mensen uit diverse groepen samen.
We zijn aanwezig in gebieden waar oorlog woedt : in Palestina, in Congo en CentraalAfrika, in ex-Joegoslavië (de Balkan) en in Rusland.
We leggen er contacten met mensen ter plaatse die ook voor vrede opkomen. We
onderzoeken en analyseren de conflicten grondig. We informeren de mensen in België. We
voeren actie en overleggen met de politici.
Geweldloos leren omgaan met conflicten dichterbij gebeurt via vredesopvoeding en
vredesonderwijs in scholen en gezinnen, in steden en dorpen, verenigingen, parochies,
jeugd- en jongerengroepen.
Eerbied voor de waardigheid van ieder mens, met anderen delen, zorg voor de natuur,
geweldvrije dialoog en solidariteit herontdekken, zijn de bouwstenen voor een meer
vredevol samenleven.
Pax Christi ligt mee aan de basis van de jaarlijkse Vlaamse Vredesweek eind september.
Met de Vlaamse vredesweek werken we mee aan vrede en geweldloosheid.
We stellen vragen aan de politici in eigen land en bij de Europese Unie.
Resultaten behalen we samen.
Iedereen kan meedoen. Met velen vormen we een tegenstroom.

Surf naar www.paxchristi.be of www.vredesweek.be

DE NOBELPRIJS VOOR DE VREDE
Alfred Nobel (21 oktober 1833 – 10 december 1896) was een Zweeds scheikundige en industrieel.
Hij bepaalde in zijn testament dat de rente van zijn kapitaal van ca. 32 miljoen Zweedse kronen elk
jaar zes Nobelprijzen moesten worden uitgereikt. Hiertoe moest de Nobelstichting worden
opgericht. In zijn testament staat dat de prijzen bestemd zijn voor “hen die in het afgelopen jaar
aan de mensheid het grootste nut hebben verschaft”.
De zes Nobelprijzen zijn : Nobelprijs voor de Natuurkunde, Nobelprijs voor de Scheikunde,
Nobelprijs voor de Geneeskunde, Nobelprijs voor de Literatuur, Nobelprijs voor de Economie en de
Nobelprijs voor de Vrede. Deze laatste prijs wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt bij de bevordering van de vrede.
Belangrijke winnaars van deze wereldberoemde prijs voor de vrede zijn o.m.
2004 Wangari Maathai (Kenia) voor haar bijdrage aan democratie en vrede.
2001 Verenigde Naties en Koffi Annan, secretaris-generaal van de VN sedert 1996, voor
hun arbeid voor een beter georganiseerde en vrediger wereld.
1999 Artsen Zonder Grenzen, Brussel.
1993 Nelson Mandela, Zuid-Afrika.
NELSON MANDELA
een goed voorbeeld van een strijder voor de vrede…

Nelson Mandela

Zuid-Afrika

Nelson Mandela wordt overal gerespecteerd om zijn volhardende strijd tegen de apartheid. Hij was
ook de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.
Hij werd als één van de anti-apartheidsleiders valselijk beschuldigd van verraad en complotvorming
om de regering omver te werpen. Hij kreeg in 1963 levenslange gevangenisstraf opgelegd op
Robbeneiland. Hij werd een symbool voor de wereldwijde anti-apartheidsbeweging.
Hij werd vrijgelaten in februari 1990 en werd in 1993 president van Zuid-Afrika. Hij wist, met de
hulp van onder meer bisschop Desmond Tutu, een sfeer van nationale verzoening te
bewerkstelligen.

NATUURHULPCENTRUM
OPGLABBEEK
Wie zijn we ?
Het Natuurhulpcentrum is een opvangcentrum voor zieke en gewonde wilde dieren.
Mensen die al van ons gehoord hebben, kennen ons meestal via onze reddingsacties, verschenen
in de media. Maar het Natuurhulpcentrum staat voor veel meer dan dat alleen.
Dag in dag uit trachten wij niet alleen wilde dieren te helpen, maar proberen we ook mensen
milieubewuster te maken via educatie of acties ten voordele van de natuur. Hiervoor kunnen we
altijd rekenen op de steun van onze vrijwilligers. Deze mensen hebben ervoor gezorgd dat het
Natuurhulpcentrum vandaag is uitgegroeid tot het grootste en meest professionele opvangcentrum
voor wilde en gewonde dieren in Europa.
Het Natuurhulpcentrum is reeds sinds 1976 actief en telt intussen bijna 10.000 leden.
Wat doen we ?
Het Natuurhulpcentrum houdt zich bezig met :
- De verzorging en rehabilitatie van gewonde of wilde dieren
- Het ophalen van grote of gevaarlijke zieke of gewonde wilde dieren
- Het bevrijden van wilde dieren die ergens vastzitten (vb. schoorstenen, klemmen…)
- Het stimuleren van het milieubewustzijn bij de mensen
- Acties en campagnes die het aantal gewonde dieren trachten in te dijken
Ons uiteindelijke doel is om te blijven groeien en zo telkens betere verzorging te kunnen bieden
aan zieke en gewonde wilde dieren. Daarnaast willen we ook meer bekendheid krijgen waardoor
we automatisch meer dieren zullen kunnen helpen.

Surf naar www.natuurhulpcentrum.be

WERELDNATUURFONDS
Velen kennen WWF (World Wide Fund For Nature) via zijn logo : de reuzenpanda. Maar WWF is
zoveel meer ! Vandaag is WWF de belangrijkste en meest ervaren onafhankelijke organisatie voor
natuurbehoud ter wereld. De organisatie telt wereldwijd zo’n 5 miljoen leden en is sinds zijn
oprichting in 1961 actief in meer dan 90 landen.
De doelstelling van WWF
WWF wil de natuur en de ecologische processen beschermen, m.a.w. :
- De diversiteit van het leven, van soorten, ecosystemen en genetische eigenschappen
behouden
- Het duurzaam gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen (zoals water, lucht,
grond, mineralen, olie…) bevorderen
- De vervuiling en de verspilling van de natuurlijke hulpbronnen zo laag mogelijk houden
Het uiteindelijke doel van WWF is een einde te maken aan de steeds sneller gaande vernieling van
onze planeet en helpen bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de
natuur. Met jouw hulp kan dit bereikt worden !
Wat doen we ?
Om dit alles te kunnen verwezenlijken, heeft WWF een aantal voorrangsthema’s voor het
natuurbehoud vastgelegd voor de komende jaren. Het gaat om zes voorrangsthema’s :
- Bossen voor het leven
- Zoet water
- Zeeën in gevaar
- Bedreigde soorten
- Vervuiling door toxische producten
- Klimaatverandering
De biodiversiteit, d. i. het bestaan van zoveel mogelijk verschillende soorten van leven naast
elkaar, moet overal ter wereld bewaard blijven. Wetenschappers van WWF hebben 238 gebieden
over de hele aarde geselecteerd (“Global 200”) met de rijkste biodiversiteit ter wereld. “Global
200” staat dus voor natuurplaatsen waarvan het behoud van het grootste belang is.

Surf naar www.wwf.be

SCHOLEN ZONDER RACISME
Dit is een organisatie die racisme, rassenhaat, onverdraagzaamheid en discriminatie uit de scholen
in België wil verbannen. Daarom roept zij zoveel mogelijk scholen op om zelf een “School Zonder
Racisme” te worden.
Wat is een School Zonder Racisme ? Het is een school :
-

-

-

-

Waar discriminatie, racistische uitspraken en propaganda worden verworpen en verboden.
Met affiches en T-shirts kunnen de leerkrachten en leerlingen laten zien wat zij vinden van
racisme.
Waar juiste informatie gegeven wordt over racisme, migranten, allochtonen en andere
culturen. Om de scholen daarbij te helpen, zijn er speciale foldertjes, inleefspelen en
workshops.
Waar anti-racistische initiatieven worden genomen zoals een dag van de vriendschap en
gelijkheid, een multiculturele dag of een kennismaking met andere culturen op een
bijzondere schoolreis naar Brussel
Die de buitenwereld duidelijk maakt dat racisme in deze school geen voet aan de grond
krijgt. Iedereen ziet van ver het bordje van School Zonder Racisme hangen en daar zijn de
leerkrachten en leerlingen van de school erg fier op.

Hoe word je een School Zonder Racisme ?
Door het houden van een democratische raadpleging. Daarvoor gebruik je de Oproepbrief voor
School Zonder Racisme. Deze leg je voor aan de hele schoolbevolking. Dan komt er een stemming.
Als minstens 60% van de leerlingen en het personeel akkoord gaat, dan krijgt jouw school de titel
van “School Zonder Racisme”.
Wat staat er in de oproep ?
-

Wij, scholieren, leerkrachten en personeel, directie en inrichtende machten zeggen neen
aan het racisme.
Wij verbinden ons ertoe om alle vormen of uitingen van racisme en discriminatie uit onze
school te weren.
Onze school moet initiatieven nemen tegen het racisme.
Onze school weert racistische organisaties en racistische propaganda.
Onze school neemt elk jaarinitiatieven voor het multicultureel samenleven.

Surf naar www.schoolzonderracisme.be

POVERELLO
Wat is de Poverello-beweging ?
De naam “Poverello” komt van Franciscus van Assisi. Het betekent “de kleine arme”. Hij werd zo
genoemd omdat hij klein was en zelf voor een leven in totale armoede koos. In alles wilde hij klein
en nederig zijn. Voor de armen had hij alles over…
Poverello wil als organisatie zorg dragen voor de armen in onze maatschappij.
De vrijwilligers van Poverello zetten zich in om arme mensen, daklozen, eenzamen,… te onthalen,
hen een kom soep, een bord warme eten, een kop koffie voor te zetten. Zij nemen de tijd om te
luisteren naar het verhaal van deze mensen die bijna niets of niemand meer hebben. Zij helpen de
armen ook bij het zoeken naar oplossingen voor hun moeilijkheden.
Je vindt Poverello-huizen in vele steden in ons land : Brussel, Gent, Brugge, Oostende, Leuven,
Tongeren…
De Poverello-huizen zetten niet alleen hun deuren open overdag. Wie geen bed heeft voor de
nacht, wie nergens meer naartoe kan, vindt hier een onderkomen. De vrijwilligers helpen de
gasten ook met het invullen van papieren, het in orde brengen van formulieren en paperassen, het
aanvragen van documenten, enz.
De Poverello-vrijwilligers zijn mensen die een beroep, een job, een huis, een gezin hebben. Maar
daarnaast maken zij in hun leven ook tijd voor iets bijzonders : ze willen een antwoord geven op
de vraag die zij horen van de armen in hun omgeving of stad. Daardoor gaan ze ook zelf vaak
soberder leven, met meer eenvoud. Ze voelen zich gelukkig als ze kunnen delen met anderen.
Dit zijn de levenswaarden van de Poverello-gemeenschappen :
Een open deur, een hartelijk onthaal
Delen, vergeven
Een gedekte tafel, een wegwijzer
Engagement, authenticiteit
Een bed, een gemeenschap
Gezin, geloof
Een thuis, een nieuwe hoop
Gebed, liefde

Surf naar www.poverello.be

WELZIJNSZORG
In onze samenleving kunnen mensen soms niet mee. Ze worden aan de rand van de maatschappij
gezet omdat ze niet snel, niet slim, niet hard genoeg zijn. Ze worden vergeten omdat zij arm en
kwetsbaar zijn.
Toch moet elk mens de kans krijgen om ten volle tot zijn recht te komen. Hij moet naar school
kunnen gaan en zinvol werk verrichten. Hij heeft recht op een gezonde woning, een inkomen, een
goede gezondheidszorg, op een waardig bestaan. Dat zijn fundamentele mensenrechten ! Daarom
bestrijdt Welzijnszorg elke vorm van uitsluiting van individuen en groepen in eigen land.
Activiteiten
Welzijnszorg werkt aan armoedebestrijding en – voorkoming. We willen “Armoede uitsluiten”.
We spreken van “armoede” als één van deze grondrechten ontbreekt : een inkomen, huisvesting,
gezondheid, onderwijs, arbeid, deelnemen aan de samenleving. Armoede is een gevolg van
discriminatie of uitsluiting. Daartegen vecht Welzijnszorg.
Wat doen we ?
-

-

Bewustmaken: Via informatie en animatie willen we zoveel mogelijk mensen ervan
overtuigen dat armoede een probleem van de samenleving is.
Concreet: Elk jaar tijdens de kersttijd organiseren we een campagne rond een bepaald
aspect van armoede.
Steunen van welzijnsinitiatieven: Door de steun aan een 200-tal projecten proberen we
interessante projecten verder te zetten en spelen we direct in op nieuwe noden van
vandaag.
Politiek werken: We verdedigen onze acties en standpunten bij de politici en roepen hen op
om aan een betere samenleving te werken door te strijden tegen armoede.
Solidariteit promoten: We kiezen voor vrijwilligerswerk en armoedebestrijding in eigen
omgeving. Iedereen kan meehelpen !

Welzijnszorg staat niet alleen : we werken samen met Broederlijk Delen, Kerkwerk Multicultureel
Samenleven en Netwerk Caritas Solidariteit.

Surf naar www.welzijnszorg.be

ORGANISEER DE DAG VAN DIALOOG

“Door de dialoog maak je plaats voor de andere, hoe verschillend van jou die ook is.
Je vindt dat hij een stukje waarheid draagt, dat jou ontbreekt.”
In vele landen (o.a. in Nederland op 12 maart, in Spanje op 12 oktober…) bestaat al een “Dag van
de Dialoog”. Dat is een dag waarop gewone mensen maar ook organisaties, scholen of
verenigingen tijd maken voor de ontmoeting met mensen van een andere godsdienst of cultuur. In
België wordt deze dag (nog) niet gehouden.
Wat doe je op zo’n dag ?
Je probeert een andere cultuur of godsdienst beter te leren kennen. Je zit samen aan tafel om te
eten en om te praten. Je luistert naar de andere en vertelt ook over je eigen godsdienst of cultuur.
Je zet je vooroordelen aan de kant. Je maakt er een boeiende en verrijkende dag van voor al wie
meedoet.
Wanneer houdt je een “Dag van de Dialoog” ? Bijvoorbeeld op :
12 oktober, dag van de ontdekking van Amerika en ontmoeting van twee grote culturen !
16 november, internationale dag van de verdraagzaamheid
18 december, internationale dag van de migrant
21 maart, internationale dag van de uitbanning van de rassendiscriminatie
laatste week van maart, internationale solidariteit met volkeren die strijden tegen racisme
… OF WANNEER JULLIE DAT MAAR WILLEN !
Negen tips voor de dialoog :
- Begin bij jezelf. Respect voor jezelf brengt respect voor anderen voort.
- Ga uit van het positieve in de ander. Laat de ander in zijn waarde. Laat je vooroordelen
varen als ze niet waar blijken.
- Sta open voor dingen die je niet kent. Oordeel niet direct maar luister.
- Stop met denken in “wij”en “zij”. Beschouw iedereen als een uniek mens.
- Lach eens wat vaker naar een ander, je krijgt vaak een lach terug. Groet elke dag minstens
één onbekende.
- Investeer elke dag minstens drie minuten in contact met je buren.
- Sta klaar voor anderen en draag zorg voor je woonomgeving.
- Doe mee met gezamenlijke activiteiten in de straat of buurt.
- Hou de dialoog levend door zelf af en toe een ontmoeting te organiseren tussen mensen
die elkaar niet echt kennen.

Surf naar www./samsam.net en vind informatie over vele landen en culturen…

