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“Kunnen jongeren zich ook volwassen gedragen?” Het was de titel
van een opstel dat ik als 16-jarige
‘mocht’ schrijven naar aanleiding
van een uit de hand gelopen grap.
Met wat pseudopedagogisch bewijsmateriaal trachtte ik aan te tonen dat dit volgens mij mogelijk én
nodig was. Vandaag, 12 jaar later,
krijgt een andere opvatting mijn
voorkeur: “juich de jongeren toe die
ongerept en als fonkelnieuw door
het leven willen gaan. Zij hebben
recht op eigenheid met alles wat
daarbij hoort.”
Het ‘nostalgisch’ feestgedruis rond
20-jaar Ketnet doet ons haast vergeten dat jongeren lang niet overal
met liefde benaderd worden. Waar
kunnen ze zichzelf zijn in een veilige omgeving die hen beschermt
én kansen aanbiedt? Thuis? Op

INGEBLIKT

Een fonkelnieuw
begin!
school? Oké, moeilijker wordt het in de sportclub, op
straat, in opvangcentra, op het internet, achter de
schermen van winkelketens.
In Rome rinkelt momenteel alvast een belletje: ze organiseren dit jaar een synode mét en voor jongeren.
De redactieraad van Don Bosco Vlaanderen stapt
mee in dat verhaal! We bieden tijdens dit kalenderjaar onze jongeren de kans om hun visie, hun schrijverstalent en kunstzinnigheid te delen met iedereen
in dit magazine. Moge het een voorteken zijn van
een bruisend en gezond nagelnieuw jaar waarin veel
gedroomd, gehoopt en gespeeld kan worden.
3

OPINIE

Interview met

Mgr. Luc Van Looy
over de komende
jongerensynode
Op initiatief van paus Franciscus
komt er dit jaar een bisschoppensynode over jongeren, geloof en roeping. Hij vraagt om de jongeren zo
actief mogelijk bij de voorbereidingen te betrekken. Dat gebeurt onder meer via een bevraging die in
België een kleine 2.000 keer werd
ingevuld.

Kunt u uitleggen wat de
jongerensynode is? Wat
moeten we ons daarbij
voorstellen?
Het is een bisschoppensynode met
als thema jongerenpastoraal. De
besluiten en de teksten van de sy-

node zullen door bisschoppen ondertekend worden. Zij
hebben juridisch stemrecht maar ze worden geadviseerd door een groot aantal leken, onder wie heel wat
jongeren.
De synode duurt drie weken en alle continenten zijn
vertegenwoordigd. Je zou ervan kunnen opkijken hoe
hard de stemming op die korte tijd kan veranderen. De
synode zelf vertrekt vanuit werk- en taalgroepen, zodat iedereen zich in zijn eigen taal kan uitdrukken. De
jongeren die in de werkgroepen aanwezig zijn, hebben
evenveel spreekrecht als bisschoppen en kardinalen.
Het samen spreken – vanuit een evenwaardige positie
–creëert groeikansen.
Alles gebeurt onder een permanent toeziend oog en
luisterend oor van paus Franciscus. De bisschop van
Rome nam overigens ook deel aan alle voorbereidende
vergaderingen. Hij zal op het einde van de bijeenkomsten de conclusies toelichten. Deze synode ligt hem na
aan het hart.

Hoe bereik je migranten en jongeren
die buiten de Kerk staan?
De Kerk staat sinds jaar en dag open om migranten te
integreren, zonder onderscheid van afkomst, religie of
cultuur. Ze ziet migranten als gelijkwaardig. We zijn namelijk allemaal door dezelfde Schepper geschapen.

Luc Van Looy
is salesiaan
van Don Bosco
en sinds 2004
bisschop van
het bisdom
Gent.
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We bereiken al heel wat allochtone en autochtone jongeren via het onderwijs. Een katholieke school leeft
vanuit de inspiratie van het evangelie, en die houding
heeft zeker invloed op de jongeren. Natuurlijk is het
zo dat de invloed van een katholieke school niet enkel
in de lessen te voelen is, maar in de houding van de
leerkrachten, van de affiches die uithangen, van enkele
vieringen misschien en van bijvoorbeeld de aandacht
die gegeven wordt aan vormselvieringen en eerste communie en aan het doopsel van een kind of kleinkind van
een leerkracht of familie van leerlingen.

Tekst: Jurgen Renders Foto's: eindredactie

Op dit moment proberen we deze jongeren meer te betrekken bij de jeugdbewegingen. Zij moeten zich er net
zo goed als onze Vlaamse jongeren, thuis kunnen voelen. Onze jeugdbewegingen zijn vandaag vooral Vlaams
en dat maakt het voor de migranten niet gemakkelijk
om zich te integreren. Het interculturele aspect is bij
het gedachtegoed van de jeugdbewegingen nog niet
aanwezig en hieraan moeten we werken. Dat heeft zijn
tijd nodig, maar we mogen het niet uit het oog verliezen.

Welke verwachtingen koestert u
tegenover de synode?
Ik verwacht dat de effecten van de synode de verwachtingen zullen overtreffen omdat dat bij de vorige synode (Amoris Laetitia, red.) ook zo was. Voorlopig loopt
alles goed. Nadat er een einddocument wordt neergepend en ondertekend, zorgt de paus voor een visietekst die de wereld wordt ingestuurd. Franciscus heeft
de vorige keer zijn tekst veel scherper gesteld dan de
toon die synode zelf heeft aangehouden. Hij laat zich
erdoor inspireren maar durft nog een stap verder te
gaan. Nadien is het aan ons, de bisdommen, de jeugdpastoraal, de scholen en jongerenwerking om met de
besluiten van de paus aan de slag te gaan. De tekst zou
volgens mij na de synode ook bestudeerd moeten worden tijdens de godsdienstlessen, zodat jongeren vragen
kunnen stellen en in discussie treden. De geschiedenis
leert ons dat die manier de enige is waarmee we vooruitgang boeken: de jongeren aanspreken en ze bij het
geheel betrekken.

Wat vragen jongeren nu
echt aan de Kerk?
Ieder continent heeft ook zijn eigen
specifieke verwachtingen, afhankelijk van ieders cultuur en historische
achtergrond. In België missen jongeren de dialoog met de kerkgemeenschap. Ze voelen zich niet
betrokken en vinden dat “De Kerk moet
de kerk niet (genoeg) durven investeren
naar hen luistert. Die afstand tekent zich af in op plaatsen waar
bijvoorbeeld de liturgie en een levendige
het gebrek aan zichtbare
gemeenschap
parochiale verbondheid.
Uitdrukkingen zoals ‘in kan groeien…
het licht van het evan- overal dus.”
gelie’ en ‘Jezus volgen’
moeten (be)vreemd(end) klinken
in de oren van iemand voor wie de
context een vage schim is van oude
gebruiken, kunstwerken en mensen.
Jongeren dromen van de Kerk als
plaats van ontmoeting, contact, discussie, bezinning en leren samenleven. Muziek en verhalen zijn volgens
hen een belangrijk hulpmiddel om
het gemeenschapsgevoel te stimuleren. De Kerk moet durven investeren
op plaatsen waar een levendige gemeenschap kan groeien… overal dus.
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DOOR DE OGEN VAN

In beeld:

jongeren in Madagaskar
bouwen aan hun toekomst
Bram Reekmans, communicatieverantwoordelijke van de ngo VIA
Don Bosco, trok naar Madagaskar
en bezocht er een Don Boscoschool
voor beroepsopleiding in Tuléar,
een stad in het zuid-westen van het

1

We nemen jullie mee naar
Madagaskar. Een prachtig land
met prachtige mensen…

2

Maar helaas ook één van de
armste landen ter wereld, waar
de politieke en economische
crisissen elkaar opvolgen.

3

In Tuléar bevindt zich de arme
visserswijk Mahavatse. De opbrengst van de visvangst is
vaak onvoldoende om de familie te onderhouden en alle kinderen naar school te kunnen
sturen.

2

6

land. De school wordt door VIA Don Bosco ondersteund
om de kwaliteit van het onderwijs, het beheer van de
school en de begeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt te verbeteren. Met enkele beelden vertellen we
jullie het verhaal van de school en de jongeren die er
aan hun toekomst bouwen.

1

3

Tekst & foto's: Bram Reekmans - VIA Don Bosco
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Ze kunnen er terecht voor opleidingen houtbewerking, hotelrestaurant, metaalbewerking,
elektriciteit, bouw en openbare
werken, en automechanica.
Naast technische vaardigheden wordt ook ruim aandacht
besteed aan de soft-skills die
nodig zijn om met het nodige
zelfvertrouwen te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en
in de maatschappij.

8

Zo krijgen jongeren uit de arme
visserswijk de kans om de vicieuze cirkel van armoede te
doorbreken, een waardige job
te vinden, en zo hun toekomst
in eigen handen te nemen!

6

4

Jongeren groeien er op zonder
veel perspectief.

5

In de wijk bevindt zich een Don
Boscoschool voor beroepsonderwijs.

6

Jongens en meisjes uit de arme
visserswijk krijgen er de kans
om een beroep te leren en zo
hun toekomst in eigen handen
te nemen.

Voor meer verhalen over de Don Boscoberoepsscholen in Afrika en Latijns-Amerika:
www.viadonbosco.org, www.facebook.com/viadonbosco.vzw
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OPVOEDINGSPROJECT

Tekst: Hilde Van Parys

Jongeren vandaag

Basishoudingen van de opvoeder:
kwalitatief
aanwezig
& authentiek
Zelf nog een tiener, ving ik soms verhalen of
nieuwtjes op die onze ouders met elkaar uitwisselden. Met bewondering spraken ze over
een man uit een naburig dorp die avondvullende lezingen gaf. Bevlogen, welbespraakt
en enthousiast brak hij een lans voor ‘de
grote gezinnen’, pakte hij thema’s aan als
cultuur, gezinswaarden en opvoeding. Als
voorzitter van verschillende verenigingen
en vader van een kroostrijk gezin kon hij de
toehoorders boeien met allerlei uit het leven
gegrepen voorbeelden en anekdotes. Hij was
een veelgevraagd en gevierd spreker, maar
in al zijn ijver en misschien meegesleept
door het succes werd hij meer en meer de
grote afwezige op het thuisfront. De tijd die
hij doorbracht met vergaderen óver ‘het gezin’ was tijd die hij niet deelde mét ‘zijn gezin’ en de theorie die hij elders verkondigde,
mocht zijn vrouw thuis in praktijk omzetten.
Het is dan ook niet blijven duren en in een
tijd waar echtscheidingen nog zeldzaam waren, braken er moeilijke jaren aan voor hun
schare opgroeiende kinderen.
Vele jaren later, pas zwanger van ons zesde
kindje, klopte ik aan bij de directrice van de
school waar ik lesgaf om mijn ontslag aan te
vragen. De felbegeerde vaste benoeming, de
veiligheid van een tweede inkomen en niet
in het minst het verrijkende contact met
leerlingen en collega’s zou ik achter me laten. Tijdens het gesprek probeerde ik te verwoorden wat me daartoe aanzette, want in
8

een tijd waar thuiswerkende moeders steeds schaarser
werden en het leven almaar duurder, had het toch wel
iets van een gok: zou ik mijn draai vinden, zouden we
onze kinderen kunnen geven wat ze ‘nodig’ hadden? Ik
hoor me nog zeggen dat ik het niet graag met jongeren
wou hebben over het gezin als warm thuisnest en de
relatie als iets waaraan je elke dag moet werken. Want
ik besefte dat het thuis kunst- en vliegwerk zou worden en onze eigen relatie een elkaar voorbij hollen zou
worden, communicerend via de afsprakenkalender en
de post-its op de koelkast. Dat klinkt wat kort door de
bocht maar het verhaal uit mijn jeugd heeft me bewust
gemaakt van deze valkuil. Kwaliteit vraagt immers tijd
en rijmt ook op aanwezigheid.
Meer dan eens hoorde ik drukbezette, goedbetaalde,
hooggeplaatste vaders of moeders zeggen: ‘mocht ik
kunnen herbeginnen, ik zou het anders doen, andere
keuzes maken, andere prioriteiten stellen. Het huis is
gebouwd, de carrière gemaakt, de welstand bereikt en
nu ik eindelijk tijd heb, zijn de kinderen de deur uit.’
Een verzuchting waarin heimwee en ook wel wat spijt
doorklinken. Opvoeden kan je niet nog eens overdoen,
kan je evenmin enkele jaren ‘on hold’ zetten, het begint
op dag 1 en als je denkt dat je pubers je niet meer echt
nodig hebben, blijkt vaak het tegendeel. Beschikbaar en
aanspreekbaar zijn, houdt in dat je er bént, voor, bij en
tussen de jou toevertrouwde jongeren.
‘Door je interesse, je positieve betrokkenheid, je hartelijkheid en je dagelijks meeleven zorg je voor een kwaliteitsvolle relatie die groei mogelijk maakt.’ (OP)
Groei bij de jongeren maar ook bij de opvoeder die zich
door hen laat raken. Belangrijk blijft dat je authentiek
bent, dat ‘wat je zegt, strookt met wat je doet en omgekeerd’ (OP) Jongeren hebben daar feilloze antennes
voor. Hun vertrouwen is recht evenredig met de geloofwaardigheid van wie hen omringen. Laten we hun talent of gevoeligheid voor echtheid, voor waarachtigheid
vooral niet onderschatten. En dus ‘zijn wie we zijn’ en
‘er zijn’ op de vele mooie maar soms ook moeilijke momenten in hun leven.

Tekst & foto: Simon Nongrum - sdb

TE GAST

Op zoek naar een betere toekomst

Het gesprek met
Regina uit Oeganda
Regina is afkomstig uit Oeganda. Ze woont al 18 jaar
in Nederland, Amsterdam, met haar twee kinderen. Ze
is vrijwillig naar Nederland gekomen, op zoek naar een
betere toekomst voor haar gezin. Zoals iedereen die migreert of moet vluchten voor geweld, oorlogssituatie,
huwelijk, gezinshereniging, enzovoort, heeft ook haar
gezin het moeilijk met de nieuwe leefomstandigheden.
De nieuwe taal en cultuur leren, was niet vanzelfsprekend. Na vele jaren heeft ze nog steeds het gevoel dat
ze veel te leren heeft.
Ondanks haar inspanningen om zich te integreren in
de nieuwe cultuur, is en blijft ze een vluchtelinge in de
ogen van vele anderen. Ze vindt het onaangenaam dat
men haar telkens opnieuw vragen stelt zoals: “waarom
ben je naar hier gekomen?”, “Hoe lang ben je hier?”,
“Hoe heb je de taal geleerd?”, “Hoe vind je het hier?”, …
Achttien jaar lang heeft zij steeds diezelfde vragen van
mensen gehoord wanneer zij met hen rond de tafel zit.
Waarom stelt men deze vragen telkens opnieuw? Soms
gaat het om appreciatie maar soms ook niet, merkt ze
op. Het feit dat je niet geboren en opgegroeid bent in
Nederland maakt het schijnbaar onmogelijk om je honderd procent te integreren en ten slotte blijf je ook wie
je bent…
Haar doel was althans duidelijk. Ze wil een betere toekomst opbouwen in Nederland. “Doorzetten en vooruitkijken, ondanks de ups en downs in het leven”, is de
slogan om haar droom waar te maken. Het geloof dat
zij van haar ouders heeft meegekregen, is voor haar
een steunende factor. Het schept ruimte om te relativeren en moed om met de problemen om te gaan. Dat
geloof wil ze voeden door zich in de plaatselijke geloofsgemeenschap te integreren en de Nederlandstalige
vieringen bij te wonen.

Zij is van mening dat wanneer iemand zijn of haar land verlaat, je
je dan ook met hart en ziel moet
inzetten voor het land
waar je heen gaat. Maar
dat is enkel mogelijk “Doorzetten en
als je openstaat voor vooruitkijken,
de typische zaken die
ondanks
goed zijn in plaats van
te zuchten en te klagen de ups en downs
over allerhande (wan) in het leven.”
toestanden. In tegenstelling tot wat vele migranten denken, is Europa niet het
continent waar melk en honing zomaar te vinden is. Hier is, net zoals
in andere continenten, dagelijkse
inzet en werkijver nodig om dromen te realiseren en een mooie toekomst op te bouwen. Het komt niet
vanzelf maar de kans is er wel om
hogerop te geraken.
9

VLIEG OP DE MUUR

De week
van Pascale
Laevens

Pascale woont in Kortrijk samen met manlief en de
kinderen. De jongens liepen er school in het Don
Boscocollege en sindsdien engageert Pascale zich in de
salesiaanse wereld. Ze is medewerker van Don Bosco en
zet zich in voor de oudervereniging en XIU. XIU is een
vrijwilligersorganisatie voor de fietsveiligheid van de
kinderen.

Maandag 23 oktober 2017
Vandaag maken we de winnaar bekend van onze XIU
Fluo Challenge. Jaarlijks organiseren we een creatieve
wedstrijd voor alle scholen die actief bezig zijn met
zichtbaarheid in het verkeer. Dit jaar daagden we – samen met radiozender MNM – hen uit om een groots
fluokunstwerk te maken waarmee de aandacht gevestigd wordt op de kwetsbare weggebruikers.
We zijn erbij als dj Tom De Cock de winnende school opbelt. De PRIZMA Middenschool uit Lendelede wist met
haar ‘Prizmama’ de harten van de jury te bekoren. Ze
hebben een live-uitzending van Planeet De Cock (MNM)
gewonnen. De leerlingen zijn dolblij, wij ook.
Op het einde van deze hartverwarmende dag trakteren
drie lieve vriendinnen me op een culinair etentje voor
mijn verjaardag. Ik voel me verwend!

Dinsdag 24 oktober 2017
Al 5 jaar volg ik Italiaanse les op dinsdagavond. Het
is heerlijk om in dat mooie land - al dan niet in salesiaans gezelschap - mensen aan te spreken in hun eigen taal. Voor mijn verjaardag neem
ik een zelfgemaakte tiramisu met
speculaas en advocaat mee. Een
overheerlijke Vlaamse variant op de
originele Italiaanse versie, ideaal als
hapje tijdens de koffiepauze!

Woensdag 25 oktober 2017
‘s Ochtends skype ik even met mijn jongste zoon. Hij is op rondreis in Australië
met zijn vriendin en hij heeft heel wat te
vertellen. Hun kamper bracht hen al op
onvergetelijke plaatsen maar stilaan komt
Sydney, de laatste bestemming, in zicht. Ze zien er
moe maar tevreden uit.
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Tekst & foto’s: Pascale Laevens - medewerker van Don Bosco

“Een gejuich van jewelste
laat niets aan de twijfel
over: we zijn te gast
op de meest zichtbare
school van Vlaanderen.”
In de namiddag rijd ik nog naar een speelgoedzaak in
Torhout op zoek naar attributen voor onze fluofuif van
morgen. De bedoeling is dat alles en iedereen zoveel
mogelijk fluo uitstraalt en dus mag fluoschmink zeker
niet ontbreken.

Donderdag 26 oktober 2017
Eerst maak ik via onze Facebookpagina nog wat reclame
voor de fuif, daarna via onze perscontacten. Tussendoor
volgen we het weerpraatje van Frank Deboosere (ook
een hevige XIU-fan) en kijken we naar de school die als
een kameleon de flashykleurtjes absorbeert en overneemt. Wanneer de MNM-crew aankomt, kunnen de
kinderen nog nauwelijks hun aandacht bij de les houden. We nemen het hun niet kwalijk: ook wij voelen stilaan de kriebels in de buik. Vanuit de radiowagen horen
we het nieuws van 16 uur en daarna gaan we live op
de antenne vanuit Lendelede. Een gejuich van jewelste laat niets aan de twijfel over: we zijn te gast op de
meest zichtbare school van Vlaanderen.
De volgende twee uren worden gevuld met muziek en
interviews. De trotse directrice komt aan het woord,
alsook de fantastische PO-leerkracht die het hele project in goede banen leidde. Het wordt even heel stil op
de speelplaats wanneer Philippe Mottrie, de papa van
Ann-Laurence zijn verhaal doet. Zij verloor zo’n 10 jaar
geleden het leven in een dodehoekongeval toen ze met
haar fiets op weg was naar school. Zo’n boodschap aan

de jongeren is duidelijk: zorg dat
je gezien wordt in het verkeer, het
kan je leven redden.

Vrijdag 27 oktober 2017
Deze avond hebben we onze maandelijkse bijeenkomst van de mede
werkers van Groot-Bijgaarden.
Robbe Van Molle, pas afgestudeerd
in Don Bosco Halle, vertelt er over
zijn ‘Modi Build’ bouwkamp. In de
voorbije zomer trok hij naar Kenia
met enkele vrienden. Ze hielpen er
de lokale bevolking met de bouw van
drie huizen voor jonge studenten.
Een mooi salesiaans initiatief, volledig naar de geest van Don Bosco.
Met een kleurrijke fotoreportage
laat Robbe ons meegenieten van
zijn avontuur. Het werd al snel duidelijk dat dit voor hen een unieke
en rijke ervaring was. Ze leerden
samenwerken, een groep vormen en
de diversiteit een plaats te geven.
Het contact met de Kenianen was
soms confronterend, de opgebouwde vriendschap onbetaalbaar.
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GEÏNSPIREERD

Tekst: Colette Schaumont - Don Bosco Vorming & Animatie Foto’s: eindredactie

Don Bosco spreekt:

Integraal opvoeden is voor mij altijd

een heel intuïtieve
en spontane keuze geweest
Mijn diepste drijfveer is: ertoe
bijdragen dat jongeren gelukkig
worden. Velen van mijn voorgangers legden de focus vooral op
het eeuwige geluk na dit leven.
Natuurlijk wil ik ook mijn jongens
tot het geluk in het hiernamaals
brengen,maar de weg daarheen begint in het hiernumaals, in het gewone leven. Ik wil dat zij ook hier
en nu gelukkig zijn en zich ten volle
ontplooien want dat zet hen op weg
naar dat hemelse geluk. De straatkinderen waarmee ik
optrek, hebben geen boodschap aan een catecheseles
als zij niet weten hoe ze die dag hun maag zullen vullen en waar zij een veilige plek vinden om te verblijven.
Dat God een vader, een Goede Herder voor ons is, moet
je ook kunnen ervaren. Priester zijn voor hen, beperkt
zich voor mij dus nooit tot de kapel. Of beter nog, mijn
kapel is overal. Het eerste wat ik met jongeren doe, is
gewoon spelen. Even zorgeloos kind kunnen zijn.

“Ik wil ook dat zij
de kans hebben om
hun talenten en
mogelijkheden te
ontwikkelen”

12

Ik wil ook dat zij de kans hebben om hun talenten en
mogelijkheden te ontwikkelen. Er is zoveel te leren in
het leven. Dat kan op school of in de werkplaats maar
daarnaast nog op zoveel andere manieren. Mijn oratorio is daarvoor een geweldige experimenteerruimte.
Sport en spel, muziek, toneel, jeugdbewegingen, feesten, trektochten … Het bruist hier altijd van de ideeën
en de initiatieven. Dit is de werkplaats van hun geluk.
Spelenderwijs kan ik er de liefde en zorg van God aanwijzen en concreet laten ervaren. Ik kan hen gevoelig
maken voor de vraag en uitdaging van God om anderen
in dat geluk te laten meespelen. Om met hun leven iets
te gaan betekenen voor anderen en de maatschappij.

Tekst & foto's: Mélanie Bollaert

EIGEN-WIJZE-KIJK

Vanuit de kijk van de jongeren
Mélanie Bollaert neemt ons mee binnen de muren van
het Don Bosco internaat te Sint-Pieters-Woluwe

Hilde Crevits
bij ons op bezoek!
Op dinsdag 27 november bezocht minister Hilde Crevits
het Don Bosco-internaat te Sint-Pieters-Woluwe.
Minister Crevits kreeg van ons (de internen zelf) een
exclusieve rondleiding. Graag vertellen we jullie hoe dit
verlopen is en hoe wij dit speciale en unieke moment
ervoeren.

#1

Op het internaat doen we heel veel ‘samen’. We
maken plezier, sporten, gamen of spelen samen
gezelschapsspelletjes. We proberen elkaar te steunen waar we kunnen. Iedereen heeft wel eens een
moeilijker moment of een slechte dag en we vinden het belangrijk daar zorgzaam mee om te gaan.
Ruimte hebben om ‘jezelf te zijn’ en om op je eigen
manier je identiteit verder kleur te geven, is hier
heel belangrijk.

#2

De KAJ is de jeugdbeweging op en van het internaat. Één keer per week zitten kernleden samen
met Patrick en Stijn (volwassen begeleiders) om
allerhande problemen en vragen te bespreken.
Onlangs hebben we een petitie laten rondgaan
i.v.m. te hoge kosten voor schoolboeken, buitenschoolse activiteiten of reizen die onze ouders niet
kunnen betalen. Niemand zou wegens geldproblemen, uitgesloten mogen worden van deze dingen. Minister Crevits beaamde onze bekommernis,
waardoor we haar met plezier onze petitie overhandigden.

#3

De minister van Onderwijs rondleiden in je internaat, dat maak je maar één keer mee. We voelden
ons geflatteerd door de vele complimenten die ze
ons gaf. In het bijzonder loofde ze onze présence
en taalvaardigheid. De ontwikkeling van die talenten hebben ik en vele anderen te danken aan
het internaat. Naderhand stuurde Crevits een supertoffe tweet de wereld in. Ook wij zouden haar
willen bedanken: dank u wel voor je tijd, luisterbereidheid, warme lach en oprechte openheid naar
ons toe!

#1

#2

“Ruimte hebben
om ‘jezelf te
zijn’ en om op je
eigen manier je
identiteit verder
kleur te geven,
is hier heel
#3
belangrijk.”
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EEN WOORD WAARD

DR Congo:
op 19-jarige leeftijd
komt Guillaume
van ver terug
Graag vertel ik u het verhaal van Guillaume. Het
toont de enorme kracht van jongeren en bewijst dat
we de hoop nooit mogen opgeven. Guillaume is een
Congolese jongen die in Lubumbashi 14 jaar op straat
heeft geleefd. Hij werd er uiteindelijk opgevangen
door de salesianen van Don Bosco en leert nu een beroep in één van de scholen voor beroepsonderwijs die
ondersteund worden door de ngo VIA Don Bosco.

“Hij is een
jongen die
alles heeft
gedaan om
de banden
met zijn
familie te
hernieuwen
en te
kunnen
studeren.”
14

Guillaume is helaas niet de enige jongen die in Congo
op straat leeft. Zijn verhaal illustreert een bredere problematiek waarvoor we de ogen niet mogen sluiten. In
steden als Lubumbashi komen kinderen en jongeren om
verschillende redenen op straat terecht. De grootste
groep zijn kinderen die in hun familie of dorp beschuldigd worden van hekserij. Dat gebeurt om verschillende redenen. Bijvoorbeeld, als de vader van een gezin
sterft, is de broer verplicht om de kinderen op te nemen in zijn gezin. Als op dat moment de broer toevallig
zonder werk valt, wordt de komst van die kinderen als
oorzaak gezien en worden ze beschuldigd van hekserij.
Maar ook een tienjarige jongen die nog aan bedplassen doet, wordt soms beschuldigd en verstoten door de
familie. Ook meisjes komen op straat terecht. Het zijn
er minder, maar hun situatie is vaak schrijnender. Ze
komen terecht in de prostitutie en velen onder hen krijgen aids.
Ook Guillaume werd slachtoffer van deze praktijk. Toen
hij 2 jaar was, stierven zijn ouders en kreeg zijn oom

Tekst: Bram Reekmans Foto’s: VIA Don Bosco

voogdij over hem. Maar over de jaren heen zijn de relaties verslechterd: hij werd door zijn familie verstoten,
belast met alle kwaad waaronder hekserij. Hij kwam
op straat terecht, waar hij
moest leren om alleen te overleven, gedurende 14 jaar.
Na al die jaren op straat kwam Guillaume terecht in één
van de salesiaanse opvangcentra voor straatkinderen
in Lubumbashi. De salesianen hebben er, mede dankzij
de enorme inzet van de Belgische salesiaan Eric Meert,
een netwerk uitgebouwd van opvangcentra en scholen
voor straatkinderen. Guillaume vond er onderdak en
ging er naar school. Hij was ondernemend, studeerde
hard en wilde graag een baan leren.
Aanvankelijk was Guillaume niet meer welkom in zijn
dorp omdat hij er als een heksenkind werd beschouwd.
Er werd contact gezocht met zijn familie en ze slaagden
erin om hem af en toe een dag naar hen te laten teruggaan. De gezinshereniging is een essentieel onderdeel
van de manier van werken van de opvangcentra, om te
vermijden dat jongeren na hun studies terug op straat
terechtkomen. In het opvangcentrum leerde Guillaume
ondertussen in zijn vrije tijd acrobatie en gitaar. Het is
een jongen met veel talenten.
Op een dag wilde hij de jongleerflessen mee naar huis
nemen, om aan zijn zussen te tonen wat hij had geleerd. Na een paar maanden nam hij ook zijn gitaar
mee. Later zag de nonkel, die hem vroeger de straat
had opgestuurd, over welke talenten de jongen beschikte. Hij was verrast en liet Guillaume een weekend naar
huis komen.
Het was Guillaume zelf die erin slaagde om de band
met zijn familie beetje bij beetje te herstellen. Hij was
geduldig, hielp waar hij kon, en verbaasde zijn familie
keer op keer met zijn talenten. De familie ontdekte een
behulpzame en verantwoordelijke jongeman, een model
voor anderen.
Ondertussen woont Guillaume terug thuis en studeert
hij voor een beroep in één van de beroepsscholen die
financieel en inhoudelijk ondersteund worden door VIA
Don Bosco. De scholen voor beroepsonderwijs geven
jongeren, die soms amper naar school zijn geweest, de

kans om de nodige vaardigheden aan te leren om werk
te vinden en een toekomst uit te bouwen. Guillaume is
nu tweede van de klas en loopt stage op een bouwwerf.
Hij is een jongen die alles heeft gedaan om de banden
met zijn familie te hernieuwen en te kunnen studeren.
Hij beseft heel goed welke kans hij gekregen heeft, en
hij heeft die met beide handen gegrepen.

VIA Don Bosco is een erkende Belgische salesiaanse
ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren
in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al bijna 50
jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Opbouwen van
sociale & professionele competenties bij kansarme
jongeren vormt de rode draad van onze projecten.
Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te
worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen
in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA
Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige
samenleving die beantwoordt aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen.
Voor meer info: www.viadonbosco.org
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ZINGEVING
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Tekst: Loulou Van der Smissen, 5 STW Kunstwerk: Samia Ait Lhadj, 5 Kantoor
Don Bosco Groot-Bijgaarden

In het leven is er lijden
Dat kun je niet vermijden
Mijn leven bestaat uit feesten en vriendinnen
Vriendinnen die ik niet beter had kunnen verzinnen
’t Leven is niet gemakkelijk
Soms zelfs zeer bangelijk
Hou altijd je kopje op
Enkel zo geraak je aan de top
Wandel door het leven, grappig en blij
Met af en toe een traantje erbij
Ga gelukkig door het leven
Want voor je het weet, is wat is, het verleden
Laat je niet doen door anderen
En laat je zeker niet veranderen
Zonder iets te moeten maskeren
Ben je van kop tot teen te waarderen
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GELAND

Het basisscholenproject rond Don Bosco

ons kleinste gemene
veelvoud en onze
grootste gemene deler!
Al enkele maanden zijn de PAGafgevaardigden van onze basisscholen bezig aan de voorbereiding van
een Don Boscoproject. Dit project
bestaat uit twee delen: het introduceren en verkennen van het ‘Don
Boscokruisje’, als kleinste gemene
veelvoud, en het organiseren van
een ‘schooloverstijgend’, muzikaal
slotmoment op 31 januari 2018, als
grootste gemene deler. We willen
kinderen op een muzische manier
laten kennismaken met het gedachtegoed van Don Bosco en hierbij de
onderlinge verbondenheid tussen
de basisscholen bekrachtigen.

Het Don Boscokruisje:
ons kleinste gemene
veelvoud
Toen Eric Haelvoet godsdienstleraar was in Hechtel, heeft hij een
Don Boscokruisje ontworpen. Dit is
symbolisch sterk doorleefd: de hartelijkheid, redelijkheid en het ge18

loof zijn erin terug te vinden. De klasopdracht was het
versieren van het kruisje als een weerspiegeling van de
eigen klasidentiteit. Alle kruisjes werden vervolgens
samengebracht in één groot kruis. Dit zorgde voor de
nodige verbinding tijdens een gemeenschappelijke viering. De kruisjes kregen nadien een zichtbare plaats in
de school.
Samen met de PAG wou ik zijn idee uitwerken in een
project voor alle basisscholen. Ik besefte meteen dat
zo’n project gedragen moest worden door vele mensen.
Onze leerlingen, directeurs, schoolteams, opvoeders,
mensen uit het DBOC, de PBSDB, Don Bosco Media en
DBV&A, weten ondertussen waar we in januari voor
staan én voor gaan. De leerlingen en de leraren van de
richting houtbewerking uit de scholen van Helchteren
en Hoboken hebben hun handen letterlijk uit de mouwen gestoken. Voor elke klas en elk schoolteam hebben
ze een kruisje gemaakt. De versie van Hoboken is iets
anders dan die van Helchteren: ook hier is ‘eigenheid
in verscheidenheid’ troef en blijft onze dankbaarheid
groot voor hun bijdrage aan het project.
Het klaskruisje kan eventueel aangevuld worden met
een kinderkruisje. Dan kan elke leerling zijn zelfge-

Tekst & foto’s: Christa Borré

“Elk kind is uniek,
elk team is divers,
elke school is anders en ervaart
hopelijk dezelfde veilige ‘omtrek’
van de pedagogieën
van Don Bosco.”

maakt kruisje gedurende de basisschoolperiode meenemen naar een volgende klasgroep.
Ons Don Boscokruisje is ons kleinste gemene veelvoud.
Een klein symbool dat zich niet alleen symbolisch vermenigvuldigt. ‘Gemene’ heeft hier de betekenis van
de ‘gemeenschappelijke betrokkenheid’. We hopen dat
kinderen, ouders, schoolteams en internaten dit mee
kunnen ervaren. Dat kan in de eerste plaats door te
luisteren naar de beleving van het kind maar ook door
‘spelenderwijs’ met hen te focussen op de pedagogieën
van Don Bosco.

Samen vieren van Don Bosco’s
naamfeest met muziek en dans:
onze grootste gemene deler
Don Bosco hechtte eraan om samen met zijn kinderen
te vieren. Hoe zouden we anno 2018 zijn idee kunnen
voortzetten? Onze PAG-afgevaardigden componeerden een Nederlandstalige tekst op een Spaans Don
Boscolied. Van het onthaalklasje tot en met het zesde
leerjaar, in alle Don Boscoscholen zingen we op 31 januari om 10.00 uur dàt lied. Het wordt een ‘schooloverschrijdende’ activiteit waarbij niet alleen ‘verbondenheid’ binnen maar ook buiten de schoolmuren voorop

staat. Vreugde delen werkt productief, schept kansen
tot ontplooiing en bemoedigt kinderen en schoolteams.
Ook hier komt de ‘schooleigen’ manier van bewegen en
zingen op de voorgrond. Elke school legt zijn klemtonen, opent zijn registers en zingt zoals hij gebekt is!
De cineast van dienst filmt het gebeuren waarna Don
Bosco Media er een compilatiefilmpje van zal maken.
De samenzang van honderden kinderen met hun leraren en opvoeders, is onze grootste gemene deler. Het
opent harten. Stel dat Don Bosco die dag in onze school
aanwezig zou zijn, dan zouden we zijn glimlach er zomaar bijkrijgen!
Het basisscholenproject rond Don Bosco schraagt tijdens zijn naamfeestweek het ‘kleinste gemene veelvoud’ en de ‘grootste gemene deler’ in onze schoolteams
en internaten. Elk kind is uniek, elk team is divers, elke
school is anders en ervaart hopelijk dezelfde veilige
‘omtrek’ van de pedagogieën van Don Bosco. Laten we
hiervoor blijvend ‘bewerkingen uitvoeren’.
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Tekst & foto: Andreas De Kerpel

BIDPLEK

Oase van rust voor
Andreas De Kerpel

“Naast de kapel
staat er een
bank die je
uitnodigt om
plaats te nemen
en je ogen te
openen.”
Badend in een oase van rust kleurt
ze de veldweg die naar de stad leidt:
de Dorelaarkapel. Het heilige huisje
dat gewijd is aan de Zoete Nood
Gods – zo noemen we Maria in ons
dorp – trekt niet meer zoveel bedevaarders aan als vroeger. Voor velen
is het echter nog steeds een waardige ontmoetingsplek. Zo kun je er
’s morgens jongeren tegenkomen
die verzamelen eer ze samen naar
school vertrekken. Hun gierende
motorbanden, loeiharde muziek en
uitgerookte sigaretten durven weleens enig misprijzen op te wekken
bij een aantal voorbijgangers die je
net niet ‘de jeugd van tegenwoordig’
hoort mompelen. Alsof zijzelf zo
20

heilig waren in hun jonge jaren. Naast de kapel staat er
een bank die je uitnodigt om plaats te nemen en je ogen
te openen. De wondere omgeving zet je zorgen even opzij, de uitgestrektheid van het landschap maakt je klein,
het natuurlijke kleurenpalet wekt bewondering op voor
echte aardse schoonheid. Wanneer het getsjilp van een
fladderende vogel je net niet in slaap wiegt, raast er enkele honderden meters verder intussen een trein voorbij. De wagons zijn gevuld met mannen en vrouwen op
weg naar hun werk. Eer ze een hele dag achter hun computerscherm kruipen, mogen ze nog even genieten van
een sprookjesachtig uitzicht, met het Dorelaarkapelletje
als standvastig element. De voorbije honderd jaar werd
dit rurale heiligdom immers het slachtoffer van diefstal,
vandalisme en heiligschennis, maar steeds keerde het
in zijn volle glorie terug. Of het nu winter, lente, zomer
of herfst is, het ‘Dorelarenkapelleke’, zoals men in de
volksmond zegt, staat er steeds op je te wachten.

Tekst & foto: Eline Diliën

VRAGEN STAAT VRIJ

3 vragen aan:

Eline Diliën
Eline is oud-leerling van Don Bosco Hechtel. Ze studeerde pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven en
werkt er al drie jaar als studieloopbaanbegeleider.

Hoe ervaar je jongeren in jouw
omgeving?
Jongeren komen me opzoeken als ze met vragen zitten over hun studieloopbaan. Ik merk dat ze met heel
wat stress en prestatiedruk geconfronteerd worden.
Bovendien hebben ze het vaak moeilijk met het maken
van keuzes. Studenten krijgen namelijk veel verschillende opties aangeboden en volgens mij schrikken sommigen ervoor terug dat een foute keuze hen levenslang
zou achtervolgen.

Welke positieve dingen zie je daar door
jongeren gebeuren?
Ondanks dat ik jongeren vooral ontmoet wanneer ze het
moeilijk hebben, zie ik toch veel goeds gebeuren. In de
studierichting farmacie bijvoorbeeld – een zware richting met een propvol lessenrooster – zijn er mensen die
zich vrijwillig engageren als studentenvertegenwoordiger in diverse raden. Ze komen er op voor de rechten
van de student en helpen mee aan de vormgeving van
het onderwijs. Zo’n betrokken“Het is mooi om heid en verantwoordelijkheidsgevoel tonen, vind ik wel knap.
die veerkracht Ik vind het ook moedig dat
van dichtbij
studenten snel de weg vinden
mee te mogen naar mij, als hun studiebegeleider, om te praten over hun
maken.”
vragen en problemen. Dat is
toch écht niet zo evident… Zelf
zou ik als studente die stap nooit gezet hebben, al was
het maar om geen ‘last’ te zijn voor een ander... Maar ze
zijn geen ‘last’, integendeel, ze zijn van harte welkom!
De zakdoeken staan hier altijd klaar om de eventuele
traantjes op te vangen. Het wegvegen van de zorgen,
dat doen ze uiteindelijk helemaal zelf. Het is mooi om
die veerkracht van dichtbij mee te mogen maken.

Welke goede raad wil je meegeven aan
de jongeren?
Ik zou zeggen: twijfel niet te hard wanneer je voor een
keuze staat. Het is wel goed dat je nadenkt, reflecteert,
maar er is altijd wel een manier om – wanneer een keuze niet de juiste bleek – achteraf
weer op de goede weg te komen. Je hebt bovendien niet
alles in de hand: zowel je
omgeving als jijzelf zullen
voortdurend veranderen.
Aangezien wij, ik reken
mezelf bij de jongeren,
houden van afwisseling
in onze uitdagingen
en prikkels, zullen we
wellicht diverse jobs
uitvoeren in ons leven.
Keuzes zijn niet zozeer
definitief, maar wel
richtinggevend. Het is
daarom belangrijk om
te kiezen voor datgene waar je een hart
voor hebt. Want als
je kiest vanuit
het hart dan
ben je in staat
om er helemaal voor
te gaan.
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Tekst en foto’s: Centrale Propaganda en Don Bosco Vorming & Animatie

CULTUURPAGINA

De nieuwe paasbrochure 2018.
N62: WEGEN NAAR PASEN:
Het is tijd om te leven.
De veertigdagentijd is een periode
waarin we ons sterker bewust worden van het leven van Christus waarin de oproep klinkt:
verlaat het duistere
van onvrijheid om
opnieuw het geluk
van de vrijheid en de
grootheid van ons bestaan te kunnen genieten. Het is een tijd op
weg naar Leven. De
uitdaging van de weg
naar Pasen is de vreugdevolle herontdekking van onze identiteit als
christen. De lezer ontvangt een verzorgde gids op weg naar Pasen en
een brochure met bijzondere bezinningsteksten. Een aanrader.
Tekst:
Albert Hari – Yolande Weibel
Uitgave: Editions du Signe –
Don Bosco Centrale Brussel
Vertaling: G. De Neve, D. Silverans
en A. De Cooman
Prijs: € 7,00 (port inbegrepen).

N86: “Da mihi animas…” – Keuzes en bezieling in
het leven van Don Bosco
Vanuit de bekommernissen en
uitdagingen van onze tijd geeft
Colette Schaumont een eigen
kijk op het leven en werk van
de dynamische man en priesteropvoeder Don Bosco. Dit boek
schetst zijn leven op basis van de
keuzes die hij maakte en de bezieling die hem daarbij dreef. Het
typeert hem in zijn menselijkheid
als kind van zijn tijd, getekend
door zijn persoonlijke ervaringen
met een eigen temperament, met
zijn gaven en gebreken, worste-

lend met vele
uitdagingen en
problemen. We
herontdekken
Da mihi animas
een Jan Bosco
die ook vandaag een gids
en inspiratiebron kan zijn voor ieder die gelooft in jongeren en met hen op
weg wil gaan.

Keuzes en bezieling in het leven van Don Bosco

Colette Schaumont

Auteur: Colette Schaumont
Prijs: € 15,00 (+ € 3,00 port)

Bestellen kun je bij:
Centrale Propaganda, Fr. Gaystraat 129, 1150 Brussel
Tel. 02/ 771 21 00, e-mail: centrale.propaganda@donbosco.be
Bij je bestelling steeds de code van de bestelde producten
vermelden.

IN MEMORIAM

Antoon van Maanen
Salesiaan van Don Bosco en missionaris, °1929 + 2017
Antoon van Maanen was geboren te Arnhem op 23 september 1929. Hij deed als salesiaan de
eerste professie op 16 augustus 1952 te Twello. Na 5 jaren van studie en stage werd hij in september 1957 uitgezonden als missionaris naar Venezuela. Voor de studie van theologie verbleef hij enige tijd in Guatemala. In dat land werd hij op 15 augustus 1961 tot priester gewijd.
Teruggekeerd in Venezuela is pater Antonio tot enkele maanden voor zijn overlijden werkzaam
geweest in de missies onder de indianen in het Regenwoud van Amazonas. De laatste 5 jaar van
zijn leven verbleef Antoon in de salesiaanse gemeenschap van Puerto Ayacucho. Hij overleed in
de ziekenafdeling van Don Bosco Altamira op Allerzielen.
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IN MEMORIAM

Pieter De Belie

Frans Lamon

Salesiaan-coadjuteur van Don Bosco
° 1924 + 2017

Salesiaan van Don Bosco
°1928 + 2017

Pieter werd geboren op 12 oktober 1924 in een groot gelovig gezin te Belsele. Na enkele omzwervingen en zoeken
koos hij voor het religieus leven. Zijn eerste professie deed
hij te Groot-Bijgaarden op 2 september
1948 en na enkele jaren studie en assistent in Don Bosco Woluwe, werd hij een
van de pioniers van Don Bosco Halle.

Frans Lamon, later beter gekend als Sus,
werd geboren te Harelbeke op 3 juli 1928 in
een arbeidersfamilie. Vader Jules was metser was en moeder Alice zorgde hartelijk
voor haar gezin.

Gedurende 62 jaar zag Pieter er de scholen groeien. Zelf was hij er verankerd
met de afdeling ‘mechanica’. Hij was
er trots op dat hij met zijn collega’s en
leerlingen aan ‘machinebouw’ deed.
Elke collega en ook de leerlingen sprak
hij aan op basis van hun talenten. Het ging dan over machineonderdelen en over kleine hulpmiddelen voor eigen
gebruik. Hijzelf was dag-in-dag-uit bezig met ontwerpen,
tekenen, experimenteren en proefdraaien. Hij wou machines maken die voor de jongeren meer hanteerbaar waren.
Zo gaf hij aan het harde en koude ijzer en staal toch een
zekere warmte mee in de stijl van Don Bosco.
Spiritueel inspireerde hem het denken van Teilhard de
Chardin. Geboeid door wetenschap en kosmologie heeft
Pieter op zijn levensweg van Alfa naar Omega, veel talenten vermenigvuldigd. Nu heeft hij het belangrijkste punt
bereikt: het grote wonder van de eenwording met het
Mysterie, de Heer van het universum: God. Dankbaar kon
hij op zijn oude dag zeggen: ‘Ik ben blij dat ik dit leven
heb meegemaakt. Mensen kunnen elkaar graag zien, dat
maakt me blij.’
Hij bad dan tot onze Lieve-Vrouw als de moeder voor de
christenen, de hoop op een meer harmonische samenleving. Met Maria wou hij kiezen voor de zwakken en de verdrukten, die hun hele leven ervaren als een voortdurend
uur van de dood. Het was zijn persoonlijk Mariagebed.
Was het dan toeval dat Pieter overleed op 8 december,
de feestdag van Maria, de Immaculata en Madonna van
Don Bosco? Tot hem zegt de Heer: ‘Uitstekend goede en
trouwe dienaar, in het kleine ben je betrouwbaar geweest,
over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van
je Heer!’

Een opstel in de lagere school over zijn idealen bracht hem in
contact met Don Bosco. Hij wou een school die vorming en opvoeding voor iedereen openstelde. Hij zelf kwam uit een werkmansgezin en de jongeren uit die gezinnen verdienden ook
alle kansen. Zo koos hij voor Don Bosco Kortrijk.
In 1949 zette hij de stap naar het salesiaans noviciaat te
Groot-Bijgaarden. Een jaar later sprak hij zijn eerste religieuze geloften uit als salesiaan. Na de nodige vormings- en
stagejaren, werd hij te Oud-Heverlee op 12 april 1959 tot
priester gewijd. De volgende vier jaren studeerde hij verder
tot industrieel ingenieur.
Nu was hij klaar om met een grondig geloof vanuit de inspiratie van het evangelie, met de hartelijkheid en de redelijkheid Don Bosco eigen, de werkende jeugd betere kansen te
bieden. Zijn eerste opdracht kreeg hij bij de vorming van
jonge salesianen-coadjuteurs. Later kon hij zich ten volle
uitleven in de technische school te St.-Pieters-Woluwe, in De
Waai te Eeklo en in de Industriële Hogeschool te Hoboken.
Eenmaal op pensioen werd hij de econoom van de salesiaanse gemeenschap te Haacht en was hij nog pastoraal actief als
minzaam aalmoezenier bij de zusters van Tildonk.
Een saaie Sus kunnen wij hem niet noemen. Als animator
bracht hij bij jong en oud, zieken en bejaarden, vreugde met
goocheltrucs, zijn harmonica, zijn blaasinstrumenten. Zo
trok hij graag naar Lourdes, luisterde hij naar Radio Maria en
was de rozenkrans hem lief.
In 2015 verhuisde Sus naar het WZC van de zusters
Annuntiaten te Heverlee. Daar was hij een graag gezien gast,
een ‘crème van een mens’, zoals een verpleegster spontaan
getuigde bij zijn sterfbed. Moge Sus nu voor altijd thuiszijn
in de eeuwige nabijheid van God en omringd door de moederlijke zorg van Onze-Lieve-Vrouw.
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Onrustwekkende koppen in de krant:
- Brugge bibbert voor meisjesbende ‘Zehbi’s’
De jonge meisjes slaan leeftijdsgenoten,
filmen de barbaarse feiten en posten ze op snapchat.
- 71 jongeren, de meesten van hen jonger dan 18,
opgepakt bij nieuwe rellen in Brussel.
- Personeel van jeugdinstelling in Everberg is bezorgd:
‘We bijten onze tanden stuk op sommige jongeren’
- Jongen (18) mogelijk gestorven door wurgspel.
Is het vandaag echt aan het mislopen met jongeren,
zijn ze het verkeerde pad ingeslagen, ontsporen ze,
hebben ze geen respect meer?
Of is de schreeuw naar aandacht heftiger dan ooit?
‘Zie me, zie mijn problemen, help mij!’
In hun zoektocht naar identiteit,
in hun groei naar zelfstandigheid en volwassenheid,
beleven jongeren vandaag moeilijke momenten.
Inzet bij jeugdverenigingen en op speelpleinen,
deelname aan socioculturele activiteiten op school,
ontwikkelen van eigen talenten in sportclubs,
actieve inzet voor de warmste week,
het eindwerk afmaken van een klasgenoot
die dramatisch om het leven kwam, …
zijn feiten die ons doen geloven in jongeren van vandaag.
Gelukkig is de overgrote meerderheid van de jongeren best oké
Gebrek aan opvoeding en affectie,
ouders die, worstelend met eigen problemen,
meer met zichzelf bezig zijn,
verwenning, foute vrienden, prestatiedruk,
fake, misleidende soms grove informatie via het internet,
vuilbekkerij op sociale media, cyberpesterijen,
onrust en brutaal geweld in de wereld, …
de wereld is complex en hard geworden.
Jongeren hebben in die wereld nood aan degelijke begeleiding,
aan goede voorbeelden, aan warmte en affectie,
aan mensen in hun nabijheid naar wie ze positief opkijken.
Paus Franciscus roept in 2018 een synode samen over jongeren,
roept daarmee ook ons op om dit jaar meer aandacht te besteden
aan kwaliteitsvolle begeleiding van jongeren met jongeren.
Het mag een prioritaire nieuwjaarswens zijn.
Don Bosco zal blij en tevreden over onze schouders meekijken.
Gelukkig Nieuwjaar
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