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Delen in gezapig tempo
Vrienden van Broederlijk Delen lanceren nieuwe fietstocht
Tony DUPONT
Werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid.
Voor Bert Emmers (78) uit KesselLo is het haast een levenshouding. In de Universitaire Parochie in Leuven vindt Welzijnszorg zowel als Broederlijk Delen
in hem een bondgenoot. Sinds
zijn zeventigste verschijnt hij
steevast aan de start van Dwars
door de Boerenbuiten, Dwars door
België of Dwars door Drie Landen,
drie sportieve fietstochten van
Broederlijk Delen waarbij fondsen worden ingezameld voor de
partners van Broederlijk Delen
en hun projecten. Op 28, 29 en 30
april echter organiseert Emmers
samen met andere sympathisanten een alternatieve fietstocht,
Dwars door Vlaanderen.
„Het wordt veeleer een gemoedelijke, driedaagse fietstocht
met aandacht voor elkaar en voor
de campagne van Broederlijk
Delen”, zegt Bert Emmers. „We
durven te mikken op een hechte
groep gelijkgestemde vrijwilligers voor wie het sportieve luik
minder belangrijk is. Bedoeling
is dat we in kleine groepen fietsen door het bevallige landschap
van de Antwerpse Kempen, Limburg en Vlaams-Brabant. Onderweg hebben we aandacht voor de
projecten die in de lijn liggen van
de 25%- revolutie waarvoor Broederlijk Delen dit jaar ijvert.”
Dwars door Vlaanderen start op
donderdag 28 april in Kalmthout. De eerste dag gaat het richting Houthalen-Helchteren, in
Limburg. „We bezoeken onder
meer Klimaatmakers in Olen,
een project waarin burgers en
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Trauma

donderdag 17 maart
Leuven • De faculteit theologie
en religiewetenschappen aan de
KU Leuven organiseert op
17 maart van 10 tot 12 uur in de
Universiteitshal van de KU Leuven (Naamsestraat 22) een lezing
en panelgesprek over Misbruik en
trauma in de Kerk. Hoofdspreker is
Hans Zollner, theoloog verbonden aan de Gregoriana in Rome.
Aan het daaropvolgende panelgesprek nemen ook Rik Torfs,
Manu Keirse en Tine Vertommen
deel. Lezing en panelgesprek verlopen in het Engels.
Meer op www.theo.kuleuven.be/en/
research_units/ru_pastoral/lecture_zollner.

Mediteren
zondag 27 maart

Leuven • Zoals elke vierde zondag van de maand organiseert
De Grondmelodie op 27 maart
om 11 uur in Labora @ abdij Keizersberg in Leuven (Mechelsestraat
202) Mediteren en brunchen op zondag. Als meditatietechniek grijpt
De Grondmelodie terug naar de
lectio divina, een eeuwenoude inspirerende techniek.
Bert Emmers: „We fietsen drie dagen lang in een groene omgeving.” © Tony Dupont
de gemeente samen de CO2-uitstoot proberen te reduceren”,
weet Bert Emmers. „Daarnaast
maken we ook kennis met het
cohousingproject Ekelen, in het
Herentalse groen. Vervolgens
fietsen we richting Lummen,
waar we de sociale en inclusieve onderneming De Winning
bezoeken. ’s Avonds worden
we verwelkomd in HouthalenHelchteren, waar we overnachten bij gastgezinnen.”
Op de tweede dag, vrijdag
29 april, trekt de karavaan richting Wezemaal. De deelnemers

stoppen onderweg in De Vlaspit
in Scherpenheuvel-Zichem, een
sociaal tewerkstellingsinitiatief.
„Eens in Wezemaal proberen we
een videoverbinding te maken
met Senegal. Ibrahima Camara,
die overigens vandaag in ons bisdom verblijft, zal ons dan meer
vertellen over zijn project JED,
Jeunesse et Développement.”
Tot slot bezoeken de deelnemers aan Dwars door Vlaanderen op
zaterdag 30 april Zonnewind in
Zandhoven, een organisatie die
investeert in energiebesparende
projecten. Terug in Kalmthout

sluit de groep aan bij Dwars door
de Boerenbuiten, die dan plaatsvindt.
„Deelnemen aan Dwars door
Vlaanderen kost slechts 120 euro,
maar we vragen een extra engagement”, zegt Emmers. „Iedere
deelnemer zamelt 500 euro in
en wordt permanent schenker
bij Broederlijk Delen voor minimum 5 euro per maand. Op die
manier steunen we de wereldwijde strijd tegen ongelijkheid.”
Inschrijven via 0474 96 97 43 of
via bertenlieve@gmail.com.

Hartverwarmende mensenketting

Inschrijven tot vrijdagmiddag 25 maart
via renilde.vos@degrondmelodie.

Cantates

zondag 27 maart
Mechelen • In 1680 componeerde
Dietrich Buxtehude in opdracht
van het Zweedse hof zeven cantates onder de titel Membra Jesu
nostri patientis sanctissima. Het
Ensemble Kapellmeister en het
Mechels Kathedraalkoor onder
leiding van Johan Van Bouwelen
brengen op 27 maart om 15 uur in
de Sint-Romboutskathedraal in
Mechelen (Onder-den-Toren 12)
een uitvoering van die barokke
ode aan het lichaam van de lijdende Jezus waarin elk van de zeven
cantates telkens een lichaamsdeel
van Christus bezingt.
Meer op www.kathedraalmechelen.be/
beleving/kathedraalconcerten/
membra-jesu-nostri.

Diet Uytterhoeven steunt met Herent Helpt slachtoffers van overstromingen
Filip CEULEMANS
Tijdens de zomer van vorig jaar
gebeurde in ons land het ondenkbare. Een vloedgolf overspoelde grote delen van Wallonië
en veroorzaakte een ongeziene ramp. „Voor mijn werk verbleef ik vaak in Bagdad, in Irak.
Wat ik aan de oevers van de Vesder zag, was vergelijkbaar”, zegt
Diet Uytterhoeven uit Winksele.
Toen ze de beelden van de overstromingen zag, was niets doen
geen optie meer.
Nadat ze eerst hulp bood in de
streek van de Ourthe – een regio die ze kent omdat ze er in het
verleden werkte – werd haar snel
duidelijk gemaakt dat ze beter
naar de regio van de Vesder trok
omdat de situatie daar nog veel
dramatischer was. „Ik belde aan
huizen aan met de vraag waaraan mensen nood hadden. Terug
thuis lanceerde ik een oproep en
een week later trok ik met de ingezamelde spullen naar het getroffen gebied”, legt Uytterhoeven uit hoe ze het aanpakte.
Om meer gestructureerd te
werken, richtte Diet Uytterhoe-

Vrijwilligers maken een transport klaar met hulpgoederen voor
de getroffen regio in Wallonië. © Diet Uytterhoeven
ven de vzw Herent Helpt op.
„Aangezien ook veel kinderen
waren getroffen, groeide het idee
een groot feest voor hen te organiseren. In La Brouck, een van de
armste wijken van Trooz, organiseerden we een sinterklaasfeest.
De solidariteit was hartverwarmend. Uit Wallonië, Vlaanderen

en Nederland kregen we massa’s
speelgoed toegestuurd. Voor de
kinderen werd het, ondanks corona, een onvergetelijk feest.”
Een van de meest emotionele momenten van de afgelopen
maanden beleefde Diet Uytterhoeven toen ze met een vrouw
die op enkele honderden meter

van de Vesder woonde naar die
rivier trok. „Hoewel de ramp al
maanden eerder gebeurde, had
de vrouw het nog niet over haar
hart kunnen krijgen naar de oever van de rivier te gaan. Toen
we er aankwamen, schreeuwde
ze het uit van woede en verdriet.
Omdat we niet boos kunnen blijven op de natuur, organiseert
Herent Helpt op 15 mei een mensenketting langs de Vesder. Van
Verviers tot Chimay, dertig kilometer verderop, omarmen we de
rivier en elkaar op een symbolische manier.”
De mensenketting is niet de
laatste activiteit die Herent
Helpt plant. Diet Uytterhoeven:
„In enkele scholen willen we
kinderen helpen een mozaïekmuur te maken als een herdenking van de ramp. En dan is er
nog de kleine Aline, een meisje
met een beperking dat ons hart
stal. Haar speciale rolstoelfiets
werd tijdens de overstromingen
vernield. We proberen haar een
nieuw exemplaar te bezorgen.”
Meer op www.herenthelpt.com.

Andes

maandag 28 maart
Mechelen • Het vicariaat VlaamsBrabant en Mechelen organiseert
op 28 maart om 20.30 uur samen
met het Filmhuis Mechelen (Minderbroedersgang 5) een voorstelling van La cordillera de los sueños.
In die beklijvende documentaire
analyseert regisseur Patricio Guzman de verhouding tussen het
tijdloze landschap van de Andes
en de roerige geschiedenis van
zijn vaderland Chili, waar hij
sinds de staatsgreep van generaal
Pinochet niet meer woont. De dictatuur is intussen overwonnen,
maar het economisch beleid dat
daaraan ten grondslag lag, heeft
het land nog steeds in zijn greep.
Meer op www.filmhuismechelen.be.

Registreer u met uw
abonneenummer op
www.kerkenleven.be
en ontdekt extra artikels
uit alle bisdommen.

