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Uitzien naar de zomer
Het is geen record waar vele mensen gelukkig mee zijn: de natste maand
juni sinds 1837, en het natste voorjaar sinds mensenheugenis.
Geen wonder dat iedereen snakt naar de zon, en naar
warmte. Een massale exit kondigt zich aan. En voor het
overgrote deel van de “exit”ers, is dat vol positieve verwachtingen en enthousiasme. Helemaal anders dan de Brexit, en de teleurstellende uittocht van
de Rode Duivels uit Frankrijk…
We wensen aan iedereen die straks op vakantie vertrekt
een deugddoende tijd, vol zon en warmte. En dat niet alleen in de weerkundige betekenis, maar vooral ook in je persoonlijke beleving. Dagen vol licht,
waarbij de zon in je hart schijnt omdat er ruimte en tijd is voor jezelf, voor hen die je dierbaar en
nabij zijn, voor wat mooi en waardevol is. Zon die niet alleen je huid een mooie tint geeft, maar jezelf ook laat stralen van vreugde, van rust, van herwonnen innerlijk evenwicht, van voldoening omdat je mag genieten van cultuur, natuur, nieuwe horizonten.
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Dagen vol warmte omwille van de nabijheid, de liefde, de vriendschap en verbondenheid van hen
met wie je optrekt. De warmte van het samenzijn, de ongedwongen babbels, en misschien ook van
‘niks moet, we hebben gewoon tijd voor elkaar’…
Zon en warmte betekenen energie. We wensen je dat de zomervakantie, al dan niet met exit, je veel
energie geeft om er straks weer tegen aan te gaan.
Want er zijn er velen die niet op vakantie zullen vertrekken, omwille van ziekte, leeftijd, gebrek aan
middelen… Ook zij zien uit naar zon en warmte. En daar komt op de eerste plaats niet de meteorologie, maar wel hun nood aan uitzicht en vriendschap en geborgenheid, aan goede zorg en zekerheid. Ook aan hen wensen we wat licht en warmte.
Goede exit, en behouden terugkeer!

Luk De Geest
terug naar inhoud
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Blij Leven opent nieuwe campus
Op vrijdag 10 juni 2016 opende het MFC (Multi Functioneel Cenrum) Meetjsland van vzw Blij Leven een nieuwe campus te Waarschoot.
MFC Meetjesland geeft hulp aan jongeren en hun gezinnen in problematische leefsituaties. De hulp
wordt aangeboden via trajecten op maat van de client en zijn context.

In de nieuwe campus is de infrastructuur volledig aangepast aan deze werking.
Er zijn 4 leefgroepen met 4 studio's voor de TCK werking (kamertraining) en er is ook een module
dagbegeldiding.
Daarnaast zijn er ook nog een administratieve blok en het 'Happy Life Café' die de ontmoetingsruimte en het kloppend hart van alle activiteiten met de jongeren en de ouders moet worden.
Conform de regelgeving van het VIPA werd er ook geïnvesteerd in een kunstwerk. Maar het werd
niet zo maar een kunstwerk. In het kunstwerk wordt niet alleen de missie van de voorziening uitgebeeld, het kunstwerk kreeg ook een functionele waarde.

We geven hieronder de toelichting die directeur Luc Vermeylen daarover gaf op de opening van de
nieuwe campus.
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DUIDING KUNSTWERK VZW BLIJ LEVEN
Na de diverse toespraken en de fraaie muzikale intermezzo’s is het voor mij een genoegen om jullie iets te vertellen omtrent het ‘kunstwerk’.
Bouwen is duur, heel duur. Waarom nog extra geld uitgeven aan een kunstwerk?
Simpel : omdat het moet volgens de regelgeving van VIPA.
Omdat het veel geld kost hebben we iets willen brengen dat ook functionele waarde heeft, dat kan
gebruikt worden door de jongeren.

Hoe kwamen op dit idee? Een van de medewerkers is hobbykeramiste. Ze had in haar tuin een
paneel met ‘koppen’ gemaakt naar model van de figuratieve beelden op romaanse kerken.
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Toen een andere medewerkster toevallig dit kunstwerk zag kreeg ze een inval: laat ons een klimmuur
maken, waarin de ‘gebeitelde koppen’ steunpunten
zijn.
Maar een klimmuur hoe functioneel ook is geen
kunstwerk. Een werk wordt pas ‘kunstwerk’ wanneer
het door gemaakt wordt door een persoon met een
bijzondere visie heeft op de thematiek en gebruikte
materiaal.
Juist omdat het kunstwerk symbolisch moest zijn en
bovendien ook functioneel bruikbaar , konden we dit
werk niet zomaar toevertrouwen aan eender welke
artiest maar gingen we op zoek naar een kunstenaar, die in staat is ons project juist aan te voelen en
dit te vertalen in steen.
Na screening van diverse kandidaten viel onze keuze op de heer Bavo Pausenberger.
Hij is afkomstig van Zomergem en stamt uit een familie waarin steenkappen al generaties wordt beoefend. De heer Bavo behoort tot de 8ste generatie en
heeft dus vakkennis van zijn voorouders via zijn vader doorgekregen.
Bovendien volgde hij diverse opleidingen in tekenen
en beeldhouwen aan diverse Academies voor Schone kunsten.
De opdracht die hij van ons kreeg was geen sinecure….
Wij vroegen aan de heer Pausenberger om de missie van ons MFC in steen te vertalen en een
klimmuur te maken.
Onze missie is hulp bieden aan jongeren en hun gezin in problematische leefsituaties.
Dit werd prachtig in steen uitgebeeld in een monumentaal kunstwerk van 4,5 meter hoog en bijna
4 meter breed.
Op de voorkant zien we mensen die over een muur willen klauteren. Sommige vallen naar beneden maar worden opgevangen door anderen. Een figuur gooit van boven een touwladder naar beneden om iemand over de muur te helpen.

De muur staat symbolisch voor de problemen die de cliënt moet overstijgen met vallen en opstaan.
Wij kunnen elkaar alleen maar ‘kansen’ bieden zonder dat de cliënt de zekerheid heeft om over
zijn muur aan problemen te geraken. Maar toch kan het vaak lukken met hulp van anderen.
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In onze missie herkennen wij de prachtige spreuk van generaal Douglas MacArthur: ‘Er is geen
zekerheid op deze aarde. Er zijn alleen maar kansen…’
De achterkant van het kunstwerk is een professionele klimmuur. Zo kan de jongere leren om ‘hogerop ‘ te klimmen, angsten te overwinnen en te genieten van een eigen prestatie.

Het kunttwerk is dus aan de voorkant een symbool en aan de achterkant een gebruiksvoorwerp.
Dit maakt het ‘kunstwerk uniek’ !
Luc Vermeylen
Algemeen directeur MFC Meetjesland
terug naar inhoud

Vormingsaanbod
Vormingskalender CCV – Caritas Oost-Vlaanderen 2016-2017
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Open vormingsaanbod
Vormingsnamiddag: Wie niet zoekt, die vindt… Sporen van zin in de zorg voor ouderen
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Zorgmedewerkers van voorzieningen in de ouderenzorg
Kristien Henderickx, Lucia Goubert, Koen Van Wauwe, e.a.
Dinsdag 4 oktober 2016, 13u-17u
WZC De Lichtervelde, Eke
Zorgnet Icuro i.s.m. CCV-Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsdagen voor pastorale groepen: Omgaan met verlies en rouw. Aandacht voor
zin- en geloofsbeleving in het (vrijwilligers)werk in de zorg
Doelgroep:
Pastorale groepen, medewerkers en vrijwilligers in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Inleider:
Arthur Polspoel
Wanneer:
Dinsdag 15 november 2016, 9u-16u30, Oude Abdij van Drongen
Donderdag 1 december 2016, 9u-16u30, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas
Organisatie:
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen

Vorming: Krachtgericht en versterkend omgaan met mensen in armoede binnen woonzorgcentra
(ervaringsgerichte en interactieve eendaagse basisvorming)
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Organisatie:

Medewerkers en leidinggevenden in ouderenzorgvoorzieningen, 14 à 20 deelnemers
Yola Thienpont, trainer Bind-Kracht
Op aanvraag, binnen de eigen voorziening
CCV CAIROS i.s.m. Bind-Kracht

Vormingsdriedaagse: Krachtgericht en versterkend omgaan met mensen in armoede binnen woonzorgcentra (ervaringsgerichte en interactieve driedaagse verdiepende –
vorming
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Medewerkers en leidinggevenden in ouderenzorgvoorzieningen
Koen Van Sevenant, trainer Bind-Kracht
Dinsdagen 18 oktober, 8 en 22 november 2016
Leuven
CCV CAIROS i.s.m. Bind-Kracht

Netwerkavond: Gevangenen bezoeken, een werk van barmhartigheid
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Alle geïnteresseerden
Woensdag 9 november 2016, 19u-22u
Sint-Baafshuis, Gent
Netwerk ‘contact’ – bisdom Gent i.s.m. CCV-Caritas Oost-Vlaanderen

Opleiding: Ethiek op de werkvloer. Leren ethisch overleggen (Getuigschrift ethisch referent)
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Zorgverleners uit alle sectoren van de zorg
Axel Liégeois
24/01, 7/02, 21/02, 7/03, 21/03, 18/04, 2/05, 16/05/2017, telkens 13u30-17u30
Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, Kortrijk
Werkgroep Zorg, Hulpverlening en Ethiek i.s.m. Caritas West- en Oost-Vlaanderen, e.a.
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Vormingsaanbod voor pastores en pastoraal animatoren

Internationaal seminarie: Zorg en begeleiding als sociale actie. Interreligieuze samenwerking in contexten van stedelijke migratie
Doelgroep:
Pastorale zorgverleners in zorgvoorziening, parochie, gevangenis, welzijnswerk,e.a.
Wanneer:
Zondag 11 - vrijdag 16 september 2016 – deelname voor afzonderlijke dag
mogelijk op ma. 12, di. 13 en do. 15 september
Waar:
Oude Abdij van Drongen
Organisatie:
SIPCC i.s.m. CCV Caritas-CAIROS en UCSIA

Vormingsnamiddag: Praktijkbegeleiding van pastores. Stage- en werkbegeleiding
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen (stagebegeleiders en werkbegeleiders van
beginnende pastores)
Jan Michels
Donderdag 22 september 2016, 14u-17u
Oude Abdij van Drongen
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen

Praktische vorming: Communicatie in het pastoraal werk. Basisvorming en praktische training
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Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in opleiding; pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen, parochiepastoraal en
ketenzorg
Els Goethals
7 avonden, data nog te bepalen
Sint-Baafshuis, Gent
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen i.s.m. Artevelde Hogeschool

Opleiding: Pastorale gespreksvoering (7-daagse verdiepende en praktijkgerichte vorming)
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen, parochiepastoraal en ketenzorg
Arthur Polspoel
Do. 13/10, 24/11, 15/12/2016 en 12/01, 16/02, 16/03, …/04of05/2017,
telkens 10u-17u
Centrum Mariahove, Bellem
CCV Caritas-CAIROS

Vormingsnamiddag: Werken met (Bijbelse) verhalen. Narrativiteit in pastorale supervisie
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Supervisoren in de categoriale en territoriale pastoraal
Frieda Boeykens
Donderdag 24 november 2016, 14u-17u
Centrum Mariahove, Bellem
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen en Caritas West-Vlaanderen

Vormingsnamiddag: Koesterbeelden. Impuls tot rouwzorg bij bewoners met dementie.
Werken met de pastorale snoezelkoffer
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Kristien Henderickx
Dinsdag 17 januari 2017, 14u-17u
Oude Abdij van Drongen
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingstweedaagse: Pastorale en spirituele zorg. Levensvragen en zingeving
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Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Ruard Ganzevoort en Dominiek Lootens
(datum nog te bepalen) januari/februari 2017
Het Rustpunt, Gent
CCV Caritas-CAIROS

Vormingsnamiddag: Gebedsdiensten in de zorgvoorziening
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Ko Joosse
Dinsdag 28 maart 2017, 13u30-17u
Centrum Mariahove, Bellem
CCV Caritas-CAIROS, CCV-Caritas Oost-Vlaanderen en Caritas WestVlaanderen
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Vormingsnamiddag: Burn-out en zelfzorg bij pastores
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Anne Vandenhoeck
Dinsdag 9 mei 2017, 14u-17u
Oude Abdij van Drongen
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen

Spiritualiteitsdag voor pastores: Taal die ruimte schept. Beelden van God volgens
meester Eckhart
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Marcel Braekers o.p.
Dinsdag 23 mei 2017, 9u30-18u30
Priorij Bethanië, Loppem
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen en Caritas West-Vlaanderen

Spiritualiteitsdag voor pastores
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
br. Manu Van Hecke
Dinsdag 30 mei 2017, 9u30-18u
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsaanbod voor bestuurders en directies:

Vormingsavonden: Inspirerend leiderschap in de gezondheids- en welzijnszorg
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Leidinggevenden en directies van ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgorganisaties, hoofdgeneesheren
Johan Verstraeten, Yvonne Denier, Toon Vandevelde
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
13 oktober 2016, 9 februari en 18 mei 2017, telkens 19u-21u
Werkgroep Zorg, Hulpverlening en Ethiek i.s.m. Caritas West- en OostVlaanderen, e.a.

Spiritualiteitsdag voor bestuurders en directies
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Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Bestuurders en directies van zorg- en welzijnsvoorzieningen
(datum nog te bepalen) juni 2017, 9u30-18u
Sint-Sixtusabdij Westvleteren
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen en Caritas West-Vlaanderen

Meer info:
activiteiten van CCV in het bisdom Gent en Caritas Oost-Vlaanderen: www.ccv.be/gent of jan.michels@ccv.be
activiteiten van CCV Caritas - CAIROS: www.ccv.be/cairos of dominiek.lootens@ccv.be
Inschrijven voor activiteiten van CCV Caritas - Cairos: tanja.milos@ccv.be
Academisch Centrum voor Praktische Theologie: www.pastoralezorg.be (agenda)
Ethos, cel ethiek en zorg van KHLim Quadri: www.khlimquadri.be
HDGI: www.hdgi.be
IDGP: www.gezinspastoraal.be
KSGV, Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid: www.ksgv.nl
Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak: puc.kuleuven-kulak.be (opleidingen)
SIPCC, Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling: www.sipcc.org
UCSIA: www.ucsia.org (projecten – publieke lezingen)
Vlaams Welzijnsverbond: www.vlaamswelzijnsverbond.be
Zorgnet Icuro: www.zorgneticuro.be (opleidingen)

terug naar inhoud

Vormingsnamiddag: Wie niet zoekt, die vindt …
Sporen van zin in de zorg voor ouderen
Vormingsnamiddag Zorgnet Icuro
dinsdag 4 oktober 2016, 13u-17u – WZC De Lichtervelde, Eke
‘Wie niet zoekt, die vindt.’ Soms vinden we iets, dat we niet gezocht hebben. Er gebeurt iets, waar
je niet op uit was. Het kan je storen, vervelen… of verrassen, ontroeren. Een eenvoudig woord, een
gebaar. Een blik, een aanraking,… en je voelt dat er van alles achter zit.
Is het puur toeval, of kunnen we dit gelukkig toeval een handje helpen? We kunnen leren zien wat
niet zomaar te zien is, leren horen wat niet zomaar te horen is. Dit trachten te verstaan en er iets mee
doen. Het is een kunde die zoals elke andere beroepsmatige competentie kan ontwikkeld worden.
Het vraagt enige kennis: als ik niet weet wat er mogelijk te zien is, ga ik niets zien. We moeten iets
van die innerlijke wereld afweten (bij onszelf), om het ook te kunnen herkennen (bij anderen). Het
vraagt de kunst om je te verwonderen, de kunst om te kijken, de kunst om te luisteren.
Tijdens deze namiddag gaan we niet op zoek, maar we luisteren naar ervaringen van een vrijwilliger, een medewerker, bewoner, directie, … in een woonzorgcentrum, die ons misschien verrassen.
Bij deze alledaagse ervaringen trachten we verder te kijken en sporen te zien van diepere beleving.
Af en toe gaat een deur open naar een andere wereld of naar een oude traditie – een wereld van verhalen, vriendschappen, verborgen emoties, verwachting, vrees, verlangen, vertrouwen,… We maken kennis met beproefde en nieuwe methoden om onze opmerkzaamheid te verhogen en met materiaal en werkvormen om iets van zin, geloof, spirituele beleving bij ouderen aan bod te laten komen.
De vorming is gericht naar basiszorgmedewerkers die bij bewoners signalen willen herkennen die
verwijzen naar een innerlijke beleving en er op een gepaste manier op willen reageren; naar medewerkers die betrokken zijn bij de pastorale werking en hun arsenaal aan werkvormen willen verruimen; naar alle medewerkers en leidinggevenden in de ouderenzorg die hun spirituele competenties
willen vergroten.
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Programma:
13u
13u30
14u50
15u05
16u35
17u

onthaal, inspiratie- en uitwisselingsstand
inleiding en getuigenissen
pauze, inspiratie- en uitwisselingsstand
workshops
plenum, netwerkmoment, inspiratie- en uitwisselingsstand
Wel thuis!

Een meer gedetailleerde uitnodiging volgt.
terug naar inhoud

SIPCC seminarie Gent 2016
28ste internationaal Seminarie rond interculturele Pastorale Zorg en begeleiding.
Oude Abdij, Drongenplein 26-27, 9031 Drongen, 11-16 september 2016
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Zorg en begeleiding als Sociale Actie
Interreligieuze samenwerking in contexten van stedeljke migratie
Meer en meer landen kennen migratiegolven. Mensen kunnen er zelf voor kiezen om te migreren of
ze worden gedwongen hun woonplaats te verlaten: vervolgd omwille van politieke, etnische of religieuze redenen, oorlogsdreiging en terreur of gedwongen door economische nood. Er zijn landen
die meer en meer migranten opvangen, mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond.
Dit roept bij sommige bewoners angst op en leidt tot weerstand. Anderen verwelkomen migranten
en asielzoekers. Veel mensen werken als vrijwilliger om vluchtelingen bij te staan en inclusie te bevorderen. Men kan spreken van een toenemende globalisatie van migratie.
In veel landen, overal ter wereld, bestaan verschillende vormen van migratie: arbeidsmigratie (in de
landen zelf, maar ook naar het buitenland), vluchtelingen, bewoners met een migratieachtergrond
die er permanent wonen, mensen zonder papieren of zonder erkend statuut. Deze differentiatie is
één van de grootste uitdagingen voor het nationale en internationale beleid. Men kan van een toenemende differentiatie van migratie spreken.
In alle regio's en in de meeste contexten van migratie, zijn voornamelijk vrouwen betrokken. Sinds
de jaren '60 hebben zij de belangrijkste rol in arbeidsmigratie; in bepaalde migratiegolven en ook in
de georganiseerde mensenhandel, vormen zij de meerderheid. Men kan dan ook spreken van een
toenemende feminisatie van migratie.
Ook veel kinderen en jongeren zijn in migratie betrokken. Soms komen zij zonder volwassenen of
verwanten naar het nieuwe land. Jeugdmigratie is een bijzondere uitdaging.
Internationale migratie vraagt om bilaterale en regionale relaties tussen en onder staten en dwingt
ertoe om het nationaal veiligheidsbeleid te herdenken. Het besef groeit dat er nood is aan coöperatie
tussen gast-, transit- en thuislanden en meer globaal bestuur. Dat zorgt voor een toenemende politisering van migratie.
We zullen ons in deze ontwikkelingen verdiepen en verkennen hoe religie en levensbeschouwelijke
zorg en begeleiding daarop antwoorden, in samenwerking met verschillende sociale en maatschappelijke diensten. Het zal er in de eerste plaats om gaan scherper bewust te worden van de situatie
van migranten en van hun noden en zich erin te laten betrekken. Het lijkt daarbij belangrijk te reflecteren over de vraag hoe het spel van machten en belangen migratie veroorzaken en hoe we
daarmee kunnen omgaan.

Een andere uitdaging zal zijn, de opportuniteit te verkennen die begeleiding biedt op theologisch,
diaconaal en pastoraal vlak, om onszelf tot migranten te verhouden en hen behulpzaam te zijn. We
gaan op zoek naar vormen van interculturele, interreligieuze en interdisciplinaire samenwerking.
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Het doel van dit seminarie is om levensbeschouwelijke zorg en begeleiding te presenteren als sociale actie én als een religieuze en gelovige praktijk die bijdraagt tot sociale cohesie en samenwerking.
Klik hier voor het programma en meer informatie
terug naar inhoud

Abonnement
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.
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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:

