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Kerstgeschenken …
Vorige weken kon je op zaterdag en zondag in Gent ‘op de koppen lopen’. De ‘eindejaars’ koopwoede sloeg in alle hevigheid toe. In de media gaat het over de eindejaarsfeesten. Kerstmis wordt
nog zelden met name genoemd in die berichten. Toch draait het daar bij heel veel mensen om.
Kerststal en kerstboom, kerstliederen en muziek zijn nadrukkelijk present in de huiskring, maar veel
minder in de vitrines. De hoge omzetcijfers hebben op de eerste plaats te maken met geschenken, en
pas daarna met voedsel en drank. Is voor heel wat mensen de diepe betekenis van Kerstmis uit het
blikveld verdwenen, de kerstcadeaus horen er toch echt wel bij!
En die kerstgeschenken hebben een mooie en diepe betekenis. Het zijn uitingen van liefde en
vriendschap, van genegenheid en verbondenheid. Ze drukken de dankbaarheid uit om de zorg en de
goedheid, nabijheid en geborgenheid. We geven geschenken om onze waardering voor wat we mogen ontvangen in een sprekend teken uit te drukken. We leggen onze liefde in een voorwerp dat
mag duidelijk maken dat we onze liefde en vriendschap willen blijven schenken.
Hoe kunnen we een beter antwoord geven op wat er op Kerstmis gevierd wordt? Het mooiste en
grootste geschenk ligt immers in de kribbe. Het Kind dat ons als Godsgeschenk gegeven is. Het
Kind dat tot ons komt met een boodschap van liefde. Het Kind dat het Verbond met God nieuw
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maakt. Door het Kind mens te laten worden, geeft God ons te kennen dat Hij dicht bij ons wil wonen, dat Hij ons wil laten delen in zijn vriendschap. Het onbegrijpelijke mysterie van Gods mensenliefde is tastbaar aanwezig in dit mensenkind.
Dit kostbare geschenk van verbondenheid en liefde mogen we met
blijdschap ontvangen. Die vreugde
moeten we doorgeven aan elkaar, en
zeker aan hen die ons met liefde en
zorg omgeven, van wie we de verbondenheid mogen koesteren, van
wie de vriendschap ons verblijdt.
Omdat we met Kerstmis een ongelooflijk prachtig cadeau van Godswege mogen ontvangen, past het met
geschenken te gaan naar hen die ons
dagdagelijks iets van het mysterie
van de liefde geven, en ons zo woordeloos spreken over Gods nabije liefde.
Van harte onze beste wensen voor een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2017.
Luk De Geest
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terug naar inhoud

Wie niet zoekt, die vindt …
Sporen van zin in de zorg voor ouderen
Een vormingsnamiddag over spiritualiteit in de ouderenzorg, door Zorgnet-Icuro i.s.m. CCVCaritas Oost-Vlaanderen in WZC De Lichtervelde te Eke op 4 OKTOBER 2016
‘Wie zoekt, die vindt’, is een gekend gezegde. Ook in de Bijbel vinden we dit terug: ‘wie zoekt,
vindt, en voor wie klopt, wordt open gedaan.’ Vandaag keren we dit moedwillig om: we kunnen
immers ook iets goeds vinden zonder er echt naar op zoek te zijn.
Hoe ‘zoeken’ en benaderen wij de spirituele dimensie bij ouderen in onze voorziening? Dit is geen
rationele bezigheid, veeleer een kwestie van aanvoelen, van empathie. We kunnen echter veel aan
de oppervlakte laten komen, wanneer we de juiste sporen volgen en de juiste vragen of handelingen
stellen. Het gaat daarbij niet zozeer over actief zoeken, maar over open staan voor de spirituele dimensie.
Om dit meteen zelf te ondervinden werden we bij het binnenkomen uitgenodigd een foto of citaat te
kiezen dat ons aansprak en met onze buur even over onze keuze uit te wisselen. Ook een alledaags
beeld of een zin die we toevallig horen kan ons verrassen en iets openen.

GETUIGENISSEN
We luisterden naar enkele sprekende getuigenissen van…
… een vrijwilliger: (André Vertriest)
André werkt samen met zijn echtgenote al 20 jaar als vrijwilliger in WZC Sint-Jozef te Gent. Na
hun pensioen wilden zij een nieuwe uitdaging aangaan. Vrijwilligerswerk was hen niet vreemd: zij
waren al bedrijvig in enkele jeugdbewegingen en in de soldatenactie Milac. Ze volgden de cursus
‘pastorale helper’, maar er bleek voor hen niet meteen werk te zijn op de parochie. Op reis in Israël
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leerden zij een priester kennen, die hen vroeg om mee te werken in WZC Sint-Jozef, o.a. voor de
zondagse eucharistieviering. Het werden intense en dankbare jaren.
Wat hen vooral bij blijft: de zondag werd kusjesdag, d.w.z. dat de kerkgangers afgehaald werden
met een kus; bewoners werden actief betrokken in de viering, als lector, bij het aanbrengen van de
offergaven, de vredeswens…; sterke symbolen die gebruikt werden: reuzenpalmtakken uit Israël op
Palmzondag; kaartjes met teksten, korenaren (ouderen zien en ruiken immers nog de wereld die ze
vroeger gekend hebben); de voetwassing en kruisverering op Goede Vrijdag; de seizoenen die werden binnengebracht door middel van bloemen en gewassen,…; en vooral de grote dankbaarheid bij
de ouderen.
… een pastoraal medewerker: (Ann De Temmerman)
probeert nu nog steeds schoonheid te vinden in het allerkleinste en ouderen aan te spreken met eenvoudige dingen, al was
het met een simpel steeltje van een pompoen. “Schoonheid is
te vinden in de simpelste dingen: als je goed kijkt, zie je meer.
Er is zoveel schoonheid in de natuur, waarmee men bovendien
zijn fantasie kan laten werken. We moeten het niet geforceerd
gaan zoeken, maar ons door het gewone laten verrassen, ons
verwonderen. En zo ook kijken naar de bewoners. Openstaan
voor het unieke in hen, wars van eigen vooroordelen. En vooral: de bewoners gaarne zien.
We kunnen best dit gezegde van Leonard Cohen in acht nemen: 'Er is een barst i n alle dingen, zo kan het licht naar binnen.” Het is langs onze eigen onvoltooidheid dat we de nood
van de ander beter kunnen aanvoelen, en in die onvolmaaktheid zien we dat er licht binnenkomt.”
… een directeur: (Koen Van Wauwe)
“Zingeving doet mij denken aan wat zich afspeelt in mijn
groentetuin. Daar vergelijk ik mijn werk in het WZC wel eens
mee. Veel bewoners zitten in de herfst van hun leven; de
meeste medewerkers zijn in de lente of zomer van hun leven.
De taak van een directeur is al deze mensen te proberen ondersteunen, motiveren,…
Van mijn vader kreeg ik veel vrijheid in mijn eigen stukje tuin. Daar heb ik geleerd dat of de groenten die ik zaai of plant vrucht zullen opbrengen, niet alleen afhangt van wat ik zelf wil. Ik moet ook
rekening houden met het mysterieuze dat in de natuur zit. Iedere groente vraagt om een andere aanpak. De ene bewoner of personeelslid vraagt wat meer aandacht; een ander wil liefst met rust gelaten worden.
In de tuin zien we dat zaad in dezelfde omstandigheden soms heel verschillend rendeert: het ene
groeit overvloedig, het andere wil niet vooruit. Misschien moeten we de planten soms eens van
plaats verwisselen, zodat ze beter gedijen.
Je kunt alles goed plannen, maar als de mol of de woelrat voorbijkomt, is al je moeite vergeefs. Ik
moet in mijn moestuin voortdurend alert zijn en tegelijk is het een plaats om te ontstressen. Ik moet
kunnen wachten op en verwachten wat de tuin te bieden heeft. Het is een hele opgave om geduldig
te leren zijn.
De moestuin is daarenboven een palet van verschillende kleuren, die mij verwonderd doen staan. Zo
beleef ik wel eens prettige verrassingen met de bewoners of het personeel.
Als ik in de moestuin bezig ben, word ik af en toe aangesproken door een buur of een toevallige
voorbijganger; zo wordt de groentetuin een plaats van contact en ontmoeting.
In het heel gewone kun je de hemel ontmoeten, als je er maar een ogenblik bij stilstaat. In een WZC
kun je verrast worden door de bewoners, als je maar voor hen openstaat.”
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… een bewoner: (Chris)
“Belangrijk is volgens mij dat jongere medewerkers beseffen dat ze omgaan met oudere mensen.
Het geloof van ons, senioren, is vooral gevormd met beelden en voorwerpen uit het verleden: een
paternoster, een missaal, een kaarsje branden… Wij leerden indertijd in het 5e en 6e leerjaar de Mechelse Catechismus met zijn 42 lessen helemaal van buiten. Jongeren kunnen zich dit niet meer
voorstellen.
Wij leefden met vaste waarden, die ook vandaag voor ons nog belangrijk zijn. Bij de verzorgenden
ervaren we dat de oudere ons daarin beter begrijpen dan de jongere. Voor ons is het belangrijk dat
men begrip wil opbrengen voor waar wij mee bezig zijn: een OLV-beeldje, de rozenkrans, gewijd
water, devotieprentjes, een gebedenboek van vroeger.
Het is goed dat medewerkers ons naar de vieringen brengen, zodat we kunnen meeleven met het
kerkelijk jaar. Wij hechten nog waarde aan die dagen, jongeren
weten alleen dat het dan verlof is.
Wij geloven dat wij opgeschreven staan in de palm van Gods
hand. En een hand wil zeggen: koesteren, strelen, helpen, verzorgen. Een zachte hand reiken naar ouderen toe, dat is wezenlijk.
Nog betrokken worden in de activiteiten wil zeggen: je hoort er
nog bij, je telt mee. Dat is belangrijk. Nutteloos in een zetel zitten en niets meer doen: dat is triestig. Mensen stimuleren om
samen te komen met anderen, dan komt er met wat geduld wel
een gesprek op gang. Zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt
en mee kan doen. Het zou mooi zijn wanneer niet alleen medewerkers maar ook bewoners deel kunnen uitmaken van het pastorale team.”

ZIEN EN DIEPER ZIEN
In een inhoudelijke duiding schetste Kristien Henderickx waarover het gaat wanneer we spreken
over spirituele noden en behoeften bij ouderen, aan de hand van de bevindingen uit ‘Spiritualiteit,
fundament van zorg – Een spirituele audit in Vlaamse woon- en zorgcentra’ (Spes, 2008). Spiritualiteit is een breed gebied, dat een ecologische en sociale dimensie, een tijdsdimensie, een religieuze
of sacrale dimensie en een waardedimensie omvat. In elk van deze dimensies kunnen we de spirituele verlangens van ouderen vertalen naar heel concrete en relevante behoeften, zoals de behoefte
aan een huisdier, de mogelijkheid tot een dagelijkse wandeling, vriendelijke tafelbediening, aanspreekbaarheid van medewerkers en directie, aandacht voor feestmomenten en verjaardagen, gesprek over het levenseinde en de gevoelens daartegenover, het vieren van de liturgische jaarkring,
respect voor levensbeschouwing, een rustige zithoek, aandacht voor stilte, enz.
Binnen Prezo woonzorg, het kwaliteitssysteem van Zorgnet Icuro, is de aandacht voor spiritualiteit
aanwezig d.m.v. enkele aspecten: respect voor de waardigheid en lichamelijke en geestelijke integriteit’, een passende aandacht voor levensbeschouwelijke en zingevingsvragen, de zorg omtrent
levenseinde, verlies en rouw,…
Tevredenheidsenquêtes nemen (onderdelen van) spirituele zorg vaak, maar jammer genoeg niet altijd expliciet op in hun bevraging.
Het ouder worden en het ingaan van de laatste levensfase stelt ouderen en wie voor hen zorg opnemen voor specifieke uitdagingen. Enerzijds houdt ouder worden voor velen een positieve ervaring
in en kan deze levensfase een vindplaats zijn van zingevende elementen, van innerlijke rust, verbondenheid, verzoening, dankbaarheid,… en kan het een tijd zijn van ‘afgerond leven’. Het is een
tijd waarin belangrijke gebeurtenissen uit het leven weer onder de loep worden genomen en de levensbalans wordt opgemaakt. Maar het kan ook een fase zijn waarin levensmoeheid (zie hierover de
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tekst van de PaGe-werkgroep Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: Oud en moe van dagen. Over
levensmoeheid bij ouderen, in Tijdschrift voor Geneeskunde 72, 2016/3, p. 146-164
http://mailsystem.palliatief.be/accounts/15/attachments/Aankondigingen/oud_en_moe_van_dagen_l
evensmoeheid_bij_ouderen.pdf), afhankelijkheid, het voortdurend afscheid nemen,… doorwegen.
Tegemoet komen aan spirituele noden veronderstelt vooreerst dat we de signalen opvangen die ouderen uitzenden, om vervolgens mogelijke krachtbronnen op het spoor te proberen komen en deze
te ondersteunen, zowel individueel als in groep.

WERKWINKELS
Iedereen kon deelnemen aan twee workshops, waar concrete werkvormen en modellen werden aangereikt rond hoe omgaan met bewoners en hun diepere geloofs- of zinvragen.
Werkwinkel ‘Ontmoetingen’:
een vernieuwend aanbod om met volwassenen op een eigentijdse manier uit te wisselen over geloven, aan de hand van een animatiefilmpje rond een Bijbels ontmoetingsverhaal.
(zie www.ccv.be/gent - materiaal en achtergrondinformatie)
Werkwinkel ‘Signalen’:
wat is er te zien wanneer je de kamer van een bewoner binnen stapt? Op zoek naar sporen van spiritualiteit bij een bewoner aan de hand van foto’s van een bewonerskamer.
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Werkwinkel ‘Innerlijke ruimte’:
oefening rond één van de spanningsvelden uit het diamantmodel (ars moriendi) van Carlo Leget.
Werkwinkel ‘Sterven in verbondenheid’:
de waakkoffer als hulpmiddel om de wakende aanwezigheid van familieleden bij een stervende bewoner te begeleiden.
Werkwinkel ‘Waar is het schaap?’:
enkele spelvormen om met bewoners met of zonder (beginnende) dementie Bijbelse thema’s ter
sprake te brengen en om plezier te beleven aan het spelen.
Werkwinkel ‘Kaarten met levensvragen voor ouderen’:
24 kaarten met levensvragen, ontwikkeld door ‘Tobit’, om onze aandacht te scherpen voor levensvragen bij ouderen en erover in gesprek te gaan.
Gedurende de hele namiddag kregen de deelnemers de gelegenheid om in een inspiratie- en uitwisselingsstand kennis te maken met werkvormen, spellen, modellen,… die door collega’s reeds werden uitgewerkt en uitgeprobeerd.
De presentaties, het materiaal uit de werkwinkels en de uitwisselingsstand kunnen worden toegestuurd (via aanvraag bij jan.michels@ccv.be).
Luc Soens en Jan Michels
terug naar inhoud
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Migratie en pastorale zorg
Van 11 tot 16 september vond in de Oude Abdij van Drongen het 28ste Internationaal SIPCC Seminarie plaats. SIPCC staat voor Society for Intercultural Pastoral Care and Counseling. De focus
van het seminarie lag op migratie, pastorale begeleiding en interreligieuze samenwerking in een
stedelijke context. Het werd georganiseerd in samenwerking met Caritas Vlaanderen, CAIROS,
UCSIA en de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG).
SIPCC slaagt er in om jaarlijks een tachtigtal pastores, pastorale supervisors en academici uit diverse geloofstradities bijeen te brengen. Dit jaar namen collega’s uit 20 verschillende landen aan het
seminarie deel. Uniek is dat mensen uit verschillende werelddelen vertegenwoordigd zijn. In Gent
kwamen ze uit Europa (Nederland, Frankrijk, UK, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Slovakije), het
Midden-Oosten (Turkije, Palestina), Azië (India, Myanmar, Japan), Amerika (USA, Brazilië, Nicaragua, Panama) en Afrika (Zuid-Afrika, Tanzania, Ghana). Er namen 22 collega’s uit België deel.
Een SIPCC seminarie kent een specifiek dagverloop. In Gent werd elke dag gestart met een bezinning of gebed. Dit werd telkens vanuit een specifieke traditie verzorgd (Christendom, Joodse
godsdienst, Humanisme). Naar aanleiding van het
Islamitische Offerfeest gingen drie vrouwen uit
drie tradities (Christendom, Islam, Joodse godsdienst) op zondag voor in een interreligieus gebedsmoment. Het was ontroerend om te zien hoe deze drie vrouwen stilstonden bij het verhaal van
Abraham en zijn zoon en hoe zij de aanwezigen uitnodigden tot gezamenlijk gebed.
Na het gebedsmoment en het ontbijt werden op maandag, dinsdag en donderdag enkele deelnemers
op het podium uitgenodigd voor een kort autobiografisch interview rond het thema van de dag.
Welke rol speelt migratie in jouw leven? Met welke vormen van uitsluiting en angst word jij geconfronteerd? Hoe heeft jouw migrant-zijn jouw praktisch theologisch denken beïnvloed? We hoorden
pakkende getuigenissen die de deelnemers uitnodigden om zelf in kleine groep bij deze vragen stil
te staan. Het thema migratie is complex, zeker wanneer je het vanuit een wereldwijd perspectief bekijkt. Enkele dagen van uitwisseling en reflectie waren nodig om de link tussen migratie en pastorale zorg en begeleiding onderbouwd en praktijkgericht te kunnen leggen. Verdieping werd er onder
andere gebracht door elke dag twee lezingen door internationale experts en/of ervaringsdeskundigen.
SIPCC vierde in 2015 haar twintigjarig bestaan. De stichters van dit internationale netwerk spelen
nog steeds een belangrijke rol. Daarnaast maken de jongere generaties stilaan de transitie naar de
toekomst. In Gent kregen twee buitenlandse studenten de kans om met een beurs aan het seminarie
deel te nemen. Samen met vier andere praktijkmensen en onderzoekers stelden ze hun studiewerk
en hun praktijk in postersessies aan het publiek voor.
Binnen SIPCC is het de bedoeling om het onderscheid tussen publiek, sprekers en moderatoren en tussen diverse disciplines op te heffen.
Dit bleek ook dit jaar in de aangeboden workshops. Het unieke aan de workshops was dat ze
de deelnemers de kans boden om in de leefwereld van een lokale context te duiken. Het stilstaan bij concrete praktijkvoorbeelden en theoretische concepten hielp om de gebeurtenissen
in de eigen context beter te verstaan.
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Aan het eind van de dag konden de deelnemers aan het seminarie uitkijken naar de reflectiegroepen.
Opgedeeld in acht verschillende groepen kwamen zij elke avond samen om uit te wisselen over de
afgelopen dag. Wat is mij van deze dag bijgebleven? Wat heeft mij verwonderd, aangesproken,
verward of geïrriteerd? Hoe kijken anderen in de groep naar de vele intense momenten die er tijdens
de dag waren?

Wat men zich van het SIPCC seminarie 2016 zeker zal herinneren, zijn de geleide wandelingen in
de stad Gent die op het woensdagprogramma stonden. De deelnemers konden één wandeling kiezen
uit een aanbod van vier gevarieerde routes doorheen de stad. De thematische bezoeken aan diverse
religieuze en sociale projecten hebben een diepe indruk gemaakt op de deelnemers. Het was fascinerend om te ontdekken hoe IWG in Gent te werk gaat en mensen van diverse overtuigingen bijeenbrengt.
Tijdens het SIPCC seminarie hadden ook de maaltijden een interculturele toets: een Halal buffet op
maandag, een Breugelfestijn op donderdagavond,... Met nog het klein maar leuk gebeuren dat er
een chocolatier was aangesproken, die in dit internationale midden goede zaken kon doen!
De verdiepende lezingen van Prof. Regina Polak en Prof. Zayn Kassam zijn terug te vinden in het
laatste nummer van Pastorale Perspectieven (nr. 172, september 2016).
Prof. Regina Polak denkt er vanuit een praktisch-theologisch perspectief na over het belang van het
migratiethema.
Prof. Zayn Kassam laat zien hoe een economisch-sociale analyse helpt om migratiestromen beter te
begrijpen. Daarnaast laat ze zien hoe mensen met een moslimachtergrond met diverse vormen van
uitsluiting geconfronteerd worden.
Prof. Daniel Schipani neemt al jaren deel aan de SIPCC seminaries. Hij is in onze pastorale middens geen onbekende meer, sinds de studiedag in Antwerpen in maart dit jaar rond spirituele en pastorale zorg. Zijn lezing tijdens deze studiedag werd eveneens opgenomen in dit nummer van Pastorale Perspectieven.

We hopen dat deze artikels een nog beter beeld kunnen geven van wat migratie en pastorale zorg
met elkaar te maken hebben. We nodigen alle pastores alvast ook uit om deel te nemen aan het volgende SIPCC seminarie van 2 tot 7 september 2017 in Wittenberg, Duitsland (naar aanleiding van
het Lutherjaar) rond het thema ‘Menselijke waardigheid’.
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Dominiek Lootens
terug naar inhoud

De mens achter de (psychisch) zieke
Onze samenleving is er één van zwart-wit tegenstellingen geworden: rijk staat tegenover arm, gezond staat tegenover ziek, jong staat tegenover oud… In alle situaties komt het er op aan in de
maatschappelijk meest betekenisvolle groep een plaats te vinden: niet bij de armen, maar bij de rijken; niet bij de zieken, maar bij de gezonden; niet bij de ouderen, maar bij de jongeren,…De meeste
sympathie gaat uit naar hen die bewijzen kunnen voorleggen van hun succes: een mooie wagen, een
riant huis, een sportief lichaam, een aangename job,…Maar wat met diegenen die niet aan deze
‘idealen’ kunnen beantwoorden?
De meeste patiënten die aan ons zijn toevertrouwd, kunnen enkel hun miserie voorleggen.
In de vakliteratuur worden ze omschreven als
non-javis-patiënten. Ze zijn immers niet jong
(alhoewel), niet attractief, niet verbaal, niet intelligent, niet sociaal. En toch wordt er van ons
verwacht, dat wij met volle overgave naar hen
blijven luisteren en inspanningen leveren om de
kwaliteit van hun leven te verbeteren. Dat dit de
ene dag soms beter lukt dan de andere, is niet
onbegrijpelijk. Maar we mogen ons er niet toe
laten verleiden af te haken, wanneer onze volgehouden inspanningen toch niet het gewenste
resultaat opleveren. In onze contacten met patiënten zullen we daarom oog moeten hebben voor de
valkuilen van het negativisme.
“Het is zijn/haar eigen schuld”
Dat de problematieken waarmee wij geconfronteerd worden uitgebreid en complex zijn, lijkt een
overbodige herhaling. Veel patiënten hebben geen huis meer, zijn hun werk kwijt geraakt, hebben
een grote schuldenlast, worden door alles en iedereen in de steek gelaten. Zij zullen ongetwijfeld
wel een eigen aandeel hebben gehad in wat hen is overkomen, maar hen daarom met een schuldgevoel beladen is niet correct. De oorzaken van dit falen zijn dikwijls historisch en structureel bepaald. Wie opgroeit in een affectarm gezin, in armoede of met een mentale handicap, heeft hoe dan
ook een gehypothekeerde toekomst en komt veelal in milieus terecht waar deze realiteiten nog worden versterkt. De gepaste ‘hulpverlenende’ houding is er in dit geval één van begrip, medelijden en
respect, ondanks alles…
“Het is zijn/haar laatste kans!”
Het is inderdaad frustrerend vast te stellen dat bepaalde inspanningen niet renderen. Patiënten worden met de beste zorgen omringd, worden aan werk of aan een onderkomen geholpen, kunnen terug
over geld beschikken, maar blijken na hun ontslag niet in staat om zich voor een langere periode te
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handhaven. Een heropname is onvermijdelijk
en dikwijls moet van vooraf aan worden herbegonnen. Hulpverleners worden in dergelijke situaties met hun eigen falen geconfronteerd of krijgen de indruk niet serieus te worden genomen. Zij moeten zich echter realiseren, dat tal van elementen meespelen die
nooit allemaal onder controle te krijgen zijn,
zodat een laatste kans bijna altijd de voorlaatste is. Er zal van hen dus veel geduld, incasseringsvermogen, begrip en creativiteit worden gevraagd, om de patiënt ‘nog maar eens’
op weg te helpen, ondanks alles…
“Hij/zij is ambetant, arrogant, agressief!”
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Patiënten zijn in hun taalgebruik soms cru en ongecontroleerd. In enkele zeldzame gevallen is er
zelfs sprake van agressiviteit. Dit ondergaan is nooit prettig en wordt door hulpverleners als hoogst
ondankbaar ervaren. Wanneer agressie slaat op het gebruik van geweld (met de intentie anderen
bewust pijn te doen), dan kan dit onder geen enkel beding worden getolereerd. Veel verbale en nonverbale agressie kan echter worden herleid tot een vorm van primaire assertiviteit en heeft dan een
hoge communicatieve waarde. Aan ons om het gesprek te blijven aangaan, de zaken in hun context
te plaatsen, patiënten te begrijpen, ondanks alles…
“Wat komt hij/zij hier doen?”
Sommige patiënten worden reeds jaren psychiatrisch behandeld. Zij verhuizen van de ene instelling
naar de andere. Overal wordt hen om hun motivatie, hulpvraag en medewerking gevraagd. De
voortdurende confrontatie met hun situatie (niemand te zijn, niemand te hebben, niets te bezitten)
doet hen na verloop van tijd in hun toestand berusten, maar staat soms haaks op de (resultaatgerichte) therapeutische doelstellingen van de hulpverlening. Kunnen wij in dergelijke gevallen nog
bondgenoot (tochtgenoot) zijn en durven wij de samenleving in dat verband op haar verantwoordelijkheid wijzen, ondanks alles…?
Boudewijn Baeskens
terug naar inhoud

Nieuws uit de voorzieningen
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DC Mozaïek opent nieuwe campus
Op vrijdag 30 september 2016 opende Dienstcentrum Mozaïek uit Oostakker een nieuwe campus in
de Leeuwerikstraat in Gent. Deze kreeg de toepasselijke naam: Campus Leeuwerik
Mozaïek is een voorziening die zich richt naar volwassen personen met een verstandelijke beperking, vaak gekoppeld aan een bijkomende handicap; motorisch, sensorieel, medisch, psychisch.
We geven je hieronder de openingsspeech weer van directeur Jan Scheiris.
Beste leden van de Raad van bestuur, medewerkers, ouders en
familie, collega’s, buren, schepen
Tapmaz als vertegenwoordiger
van de Stad Gent,
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Ik heet u in naam van Mozaïek
hartelijk welkom op deze feestelijke opening van onze campus
Leeuwerik.
Overbodig voor velen onder u
maar voor diegenen die Mozaïek
nog niet zo goed kennen: Mozaiek is een organisatie die ongeveer 200 mensen met beperkingen ondersteunt en sinds tientallen jaren verankerd is in Oostakker meer bepaald in en rond de Wolfputstraat. Tot voor kort was dit
onze enige, echte en stevige thuisbasis en wij vonden en vinden dat daar goed.
Nu, wat staan we hier in de Leeuwerikstraat dan te doen vraagt u zich misschien af?
Wel, daarvoor zijn er een paar goede redenen.
Eén daar van is dat de visie op mensen met beperkingen sterk is veranderd, zowel in onze sector
als in de brede samenleving. Dat blijkt alleen al uit de terminologie: we spreken niet over “gehandicapten” maar over mensen (met beperkingen), termen zoals “gesticht, instelling en zelfs voorziening” zijn al lang of geraken in onbruik. Mozaïek is een organisatie die ondersteuning aanbiedt, of
zoals men ons nu noemt “een zorgaanbieder”, bekt misschien niet zo
goed, maar het illustreert duidelijk
de evolutie in de manier waarop wij
als professionelen en de bredere
maatschappij naar mensen met beperkingen kijken en omgaan. Mensen met beperkingen moeten zoveel mogelijk leven in een gewone
leefomgeving met de juiste ondersteuning om dit te kunnen blijven
doen.
Onze verhuis naar de Leeuwerikstraat kadert volledig in de beweging naar meer inclusie. Dagelijks
komen een veertigtal mensen hier
naar hun werk, naar een gewoon
gebouw in een gewone buurt.
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Een dat is heilzaam: iedereen van ons weet wat een goed werk doet voor de ontwikkeling van een
mens en zijn welzijn.
Het is nu ook minder druk op de campus in Oostakker. En hier, in deze omgeving liggen nieuwe
kansen voor samenwerken met andere diensten, voor een vrijwilligerswerk, voor een nieuw eigen
netwerk.
Wij zijn ervan overtuigd dat het de moeite waard was om sinds 2012 allerlei panden te bezoeken in
onze zoektocht naar een geschikt onderkomen. We bezochten een dubbele villa in Desteldonk, we
gingen naar de openbare verkoping van een oud basisschooltje in diezelfde gemeente, we bezochten een oud confectie-atelier in Gent, een oude dancing in Destelbergen, een bedrijfspand in
Oostakker, een garage in dezelfde gemeente, ze passeerden allemaal de revue, maar geen enkel
voldeed of was betaalbaar. Tot we hier kwamen en meteen de kansen zagen: een goede buurt,
een parking, een tuin, een gebouw dat met niet al te veel kosten om te bouwen en in te richten was
als werkplaats voor onze mensen.
Op 14 maart 2014 bezochten we het voormalig bedrijfsgebouw van Analis en op 26 maart konden
wij het verwerven. Het ging snel zoals altijd bij een coup de foudre. Na nauwkeurige voorbereiding
en het verkrijgen van de nodige vergunningen, gingen de verbouwingen in het najaar 2015 van
start en straks ziet u daarvan het mooie resultaat.
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Was het gemakkelijk om gedeeltelijk te verhuizen vanuit onze vaste stek in Oostakker? Neen. Het
nest uitvliegen is nooit gemakkelijk. Maar onze medewerkers en onze cliënten deden dat in vol vertrouwen, ze vlogen niet weg als leeuweriken maar eerder als duiven: met een sterke band met de
thuishaven en een feilloze kennis van de weg naar huis.
Dank aan de raad van bestuur die de inclusie-idee steunde en het mogelijk maakte om dit pand
aan te kopen zonder dat de financiële middelen van Mozaïek zelf zwaar werden belast. Dank aan
de medewerkers om een stap in het onzekere te zetten, aan de ouders voor hun geloof en vertrouwen in deze ontwikkeling, aan de medewerkers van alle bedrijven waarmee we mochten samenwerken om dit project te realiseren.
Maar, last en zeker niet least: een woord van lof en van dank aan onze eigen technische dienst.
Verven, timmeren, graven, metsen, sleuren, vloeren, slijpen… Ze deden het met kunde en met
plezier, bovenop hun andere kinderen. Dank ook aan Karen Van Steenwegen die de hele operatie
op de werkvloer coördineerde, met haar team en de werklui, veel kalmte en nog meer geduld en n
doorzettingsvermogen stap voor stap deze site omvormde tot een echte en aangename werkplek
voor een vijftigtal van onze cliënten.

terug naar inhoud

Vorming
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Praktische vorming communicatie
Een praktijkvorming en communicatietraining voor pastores in opleiding, pastores, pastoraal animatoren en pastorale medewerkers in zorg- en welzijns- voorzieningen,…
en al wie een pastorale opdracht op zich neemt.
In de pastorale ontmoeting is spreken en luisteren een
vanzelfsprekendheid. Dieper nadenken over deze vanzelfsprekendheid om beter inzicht te krijgen in de eigen gespreksvoering vormt het uitgangspunt en het doel van deze training
Theoretische inzichten worden door middel van concrete
oefeningen en op interactieve wijze aangebracht. De deelnemersgroep en het groepsgebeuren worden als middel
aangewend voor onderlinge uitwisseling en confrontatie.
Omdat daarbij de groepsdynamiek belangrijk is, wordt
voldoende aandacht besteed aan een veilig groepsklimaat.
Actieve deelname is daarbij gewenst. Inbreng van theoretische elementen, interactieve oefeningen en individuele reflectiemomenten versterken elkaar tijdens het leerproces. Elke sessie eindigt met een gebedsmoment.
Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud

Vormingsdag: Spirituele ondersteuning bij bewoners met dementie
disndag 17 januari, Oude Abdij Drongen

De spirituele ondersteuning van personen met dementie vraagt een specifieke aanpak, net omwille
van de eigenheid van dementie. Dementie zet het leven van wie ermee geconfronteerd wordt op zijn
kop. Maar ook personen met dementie vragen om spirituele zorg en hebben nood aan het uitdrukken
van hun innerlijke beleving. Ook bewoners met dementie rouwen en ook zij verdienen daarbij aangepaste ondersteuning. Speciaal voor hen werden enkele methodieken ontwikkeld.

Koesterbeelden is een fotoboek dat ruimte schept voor de emoties op het moment zelf en maakt
rouw bespreekbaar voor personen met dementie.
De pastorale snoezelkoffer is een tweede inspirerende impuls voor wie op zoek is naar methodieken
voor de spirituele begeleiding van bewoners met dementie.
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vorming wordt begeleid door Kristien Henderickx, sinds 14 jaarpastor in zorgnetwerk Trento

(Moerzeke en Zele). In het kader van haar postgraduaat rouw- en verliesconsulent ontwikkelde ze
als integratieopdracht het fotoboek Koesterbeelden. Ze werkt al jaren binnen een multidisciplinair
team, o.a. met de pastorale snoezelkoffer.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Studiedag: Psychisch lijden, zingeving en interculturaliteit
30 maart 2017, Provinciehuis Leuven
Mensen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak indringend eenzaamheid en angst. Zij
worden bovendien geregeld geconfronteerd met sociaal isolement. Professionals en mantelzorgers
doen er alles aan om hen te helpen en bij te staan. Tijdens deze interactieve en interdisciplinaire
studiedag wordt aangetoond dat het ervaren van zin en psychisch lijden elkaar niet uitsluiten. Zingeving gebeurt wanneer het psychisch lijden een betekenisvolle plek krijgt in het levensverhaal van
de betrokkenen. Zin word ervaren doorheen het lijden, niet ondanks het lijden.
Sociaal isolement houdt het psychisch lijden in stand. De betrokkenen ervaren zich als mensen in de
marge van de samenleving. Er is een spanningsverhouding tussen de dominante cultuur, die gericht
is op succes en vooruitgang, en de subcultuur waarin mensen met psychisch lijden zich bevinden.
Tijdens de studiedag kunnen de deelnemers kennismaken met Relationele Interculturele Therapie.
Deze begeleidingsvorm veronderstelt een wederkerige respectvolle relatie tussen de therapeut en de
cliënt. Het gaat erom de culturele dimensie mee te nemen in het ondersteuningsproces.
Mensen met een migratieachtergrond ervaren psychisch lijden op een eigen manier. Om die ervaring op te roepen wordt deze studiedag afgesloten met een artistieke performance van Birsen
Taspinar.
Organisatie:

KSGV Netwerkgroep Vlaanderen, in samenwerking met UCSIA, Caritas Vlaanderen, Zorgnet-Icuro, Openbaar Psychiatrisch Centrum Geel, Broeders van Liefde en
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven
Inschrijving: www.ksgv.nl
Plaats:
Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3010 Leuven (vlakbij trein- en busstation)
Tijdstip:
9u30-17u
Taal:
Engels (er wordt vertaling voorzien) en Nederlands
Sprekers:
Prof. Kathleen Greider (Claremont School of Theology), Dr. Marc Calmeyn (PZ Onze Lieve Vrouw Brugge en Lelieveld Loppem), Prof. Patrick Meurs (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven)
Doelgroep: psychiaters, verpleegkundigen, sociaal werkers, pastores, huisartsen, studenten
terug naar inhoud

Kerst- en nieuwjaarswensen
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Licht
Het is nog donker in de morgen
als ik de deur achter me sluit,
en eventjes lijkt elk geluid
nog ergens diep verborgen.
De mensen die ik tegenkom,
ze lijken in zichzelf gekeerd,
zijn zeker niet geïnteresseerd
in mij of anderen rondom.
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Ze staan te wachten op de bus,
stilzwijgend en gelaten,
op hun digitale apparaten
richten ze hun volle focus.
Ze fietsen als volleerde acrobaten
door een wirwar van verkeer,
als was er niemand anders meer
in de nauwe, drukke straten.
Ze schuiven in file op de ring,
verveeld en ongeduldig aan,
voor iemand anders op de baan
laten ze beslist geen opening.
Iedereen rept zich met spoed
naar waar hij wordt verwacht,
slechts af en toe en onbedacht
een knik, een verre groet.
En ’s avonds als ik huiswaarts keer,
weer mensen, met zovelen
en toch weer diezelfde taferelen
en de schemering, die valt alweer.
Houdt dit ons een spiegel voor,
zijn wij mensen echt onverschillig,
voor iemand anders’ noden ongevoelig
gaat ons eigen ik dan altijd voor?
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En in het donkere van de nacht
droom ik van een warm licht
dat zich naar alle mensen richt,
in al zijn gloed, met volle kracht.
Want nog velen zijn er ook te vinden
die een lichtend voorbeeld zijn,
of die elk licht, al is het zwak of klein
met elkaar willen verbinden.
In deze donkere tijden
hoop ik voor jou
dat kerstmis brengen zou,
een licht dat kan bevrijden.
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Een licht dat in de duisternis
kan zorgen voor houvast,
dat mensen wat ontlast,
dat basis en dat baken is.
Een licht dat schijnt voor ieder mens,
dat dag na dag nabij wil zijn,
in elke vreugde, elke pijn,
dat is voor jou mijn diepste wens.
Een licht dat werkt aan solidariteit,
dat liefde brengt, een warme gloed
en mensen terug leven doet,
dat oproept tot rechtvaardigheid.
Een licht dat niet verblindt,
maar mensen nieuwe krachten geeft,
naar het goede in hen streeft
en hen met elkaar verbindt.
Een licht dat mensen draagt,
dat nieuwe kansen ziet,
dat hoop en ondersteuning biedt
en zich op nieuwe wegen waagt.
Een licht dat voelbaar wordt
in onze zorg voor mensen,
zodat het voor alle mensen
een lichtend kerstfeest wordt.
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Een licht dat ook het komend jaar
dag in dag uit zou zichtbaar zijn,
in ons leven, op elk terrein,
in elk woord en elk gebaar.
Ik hoop dat ook voor jou
iemand sprankelend licht mag zijn,
met warmte jou nabij mag zijn.
Ik wil wat van dit lichtje zijn voor jou.
Olga
Caritas Oost-Vlaanderen wenst u
een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar 2017.
terug naar inhoud
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Inschrijven op de nieuwsbrief
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via een mail gericht aan het diocesaan secretariaat:
caritas.oostvlaanderen@bisdom-gent.be
Deze persoonsgegevens zullen worden opgenomen in onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.
terug naar inhoud

Uitschrijven op de nieuwsbrief
Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan u dit eenvoudig via mail laten weten:
caritas.oostvlaanderen@bisdom-gent.be
Uw persoonsgegevens zullen worden geschrapt uit onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.
terug naar inhoud

Met de steun van:

