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meerdaagse

Tuinieren bij
Votubra

Armwoedekwis

Een bloemeke

Zowat 6.400 leerlingen uit een 35-tal
scholen van de diverse netten
maakten kennis met mondiale
problemen en met de
leefomstandigheden van jongeren
overal ter wereld. Het opzet is de
jongeren via een inleefprogramma te
sensibiliseren rond globalisering,
duurzaamheid en Noord-
Zuidthema’s, hen te laten geloven in
de toekomst en de wil bij te brengen
om samen te werken aan een
leefbare wereld.

Film
De leerlingen zagen de film ‘The Day
the Earth stood still‘, die het verhaal
vertelt van het buitenaardse wezen
Klaatu die samen met een
onvernietigbare robot
levensgevaarlijke aanvallen op de
aarde uitvoert. Hij is gekomen om de
aarde te redden: de planeet aarde,
niet de mensen, want die vormen de
grootste bedreiging voor de planeet
en zij hebben hun kans gehad. De
volkeren die Klaatu
vertegenwoordigt, vinden de aarde
te waardevol om op te offeren aan
één ras. Helen en haar stiefbroer
raken verstrikt in het plan en worden
de enige hoop om de wereld te
redden.

Wereldmarkt
Ook bezochten de 13-14 jarigen de
interactieve wereldmarkt, een reis
om de wereld met diverse trajecten,
onder meer een spectaculaire
vluchtelingenroute, waar ze
informatie kregen en korte

educatieve opdrachten uitvoerden
om al doende te ervaren wat
solidariteit en samenwerken
betekent. In de visueel aantrekkelijke
doe-stands konden zij zich inleven in
de leefwereld van jongeren in het
Zuiden en zochten ze in groepjes van
drie of vier samen naar oplossingen.
Daarbij konden ze duro’s verdienen
en een fiscaal attest ontvangen bij
ondersteuning van een goed doel.

Beweging.net
Beweging.net Brasschaat stond in
voor twee standen:
‘Schone Klerencampagne’, waar
aandacht gevraagd wordt voor de
arbeidsomstandigheden en
wantoestanden in de kleding- en
sportschoenenindustrie, dit aan de
hand van de samenstelling van de
prijs van een sportschoen;
‘Sociale bescherming en Waardig
werk’, waar duidelijk gemaakt wordt
dat het nodig is er te blijven op
hameren dat arbeiders geen
gereedschap zijn, maar ook rechten
hebben.

Leefbare wereld
De tientallen deelnemende
organisaties hebben één
uitgangspunt gemeen: het geloof in
de toekomst en de wil om samen te
werken aan een leefbare wereld.
Dankzij de puike organisatie van de
GROS van Brasschaat en vzw
Mundio, met Willy Van Bouwel en
Patrick Naulaerts als bezielende
krachten, en de inzet van zowat 300
vrijwilligers en 400 betrokken

leerkrachten, ontdekten de
leerlingen een wereld die echt geen
‘ver-van-mijn-bed-show’ is en werd
het soms een harde confrontatie.

50.000 leerlingen
De Wereldmeerdaagse heeft ook een
editie in Mechelen, waar 4.500
leerlingen verwacht worden. Als die
achter de rug ligt, zijn er in alle
edities samen van dit tweejaarlijks
evenement meer dan 50.000
jongeren wegwijs gemaakt in de
problematiek van de derde wereld.
Ter voorbereiding hebben de
leerlingen een enquête ingevuld en
na hun bezoek krijgen ze opnieuw
een vragenlijst voorgeschoteld, zodat
de veranderingen in hun houding
kunnen gemeten worden.

Enkele reacties
Een leerling: “Het was heel leuk niet
alleen informatie te krijgen, maar
vooral zelf opdrachten te mogen
uitvoeren. We hebben veel
bijgeleerd, want men vertelde heel
wat dat we nog niet wisten.”
Een leraar: “De wereldmarkt blijkt
telkens weer spannend en beklijvend
te zijn en aan te zetten tot actief en
enthousiast meedoen.”
Een vrijwilliger: “Elke keer werk ik
graag mee, want ik sta vol
bewondering voor deze
grootscheepse organisatie en het
doet enorm deugd te zien hoe de
jongeren met volle overtuiging
deelnemen.”

Elfde Wereldmeerdaagse
in Brasschaat
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Van 4 tot en met 19 februari bezochten leerlingen van de eerste graad van het secundair
onderwijs uit de hele regio de Wereldmeerdaagse in de Ruiterhal. De editie 2019 stelde drie
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen uit de agenda 2030 centraal: klimaatactie, leven in
het water en leven op het land.

en verder
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"De wereldmarkt is spannend
en beklijvend en zet aan tot
enthousiast meedoen"

Driemaandelijks tijdschrift van beweging.net, een netwerk van sociale en christelijke
organisaties. Jaargang 4, nr. 1 • maart-mei 2019 • P106314 • VU: Beweging vzw
Antwerpen, beweging.net Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.
www.beweging.net/antwerpen
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Kom jij mee tuinieren bij Votubra?
Volkstuinieren in Brasschaat: het kan, maar dit project is nog niet zo
bekend bij veel Brasschaatse burgers. Toch gaat het om een mooi initiatief,
oorspronkelijk heel klein opgestart door enkele oud-militairen. Later werd
het, onder impuls van Dirk Verstraeten en met steun van de gemeente en
het Agentschap voor Natuur en Bos, ontwikkeld tot een site met 5
oorspronkelijke en 33 nieuwe volkstuintjes.

Votubra (Volkstuinen Brasschaat) is een project
voor kleinschalig ecologisch tuinieren. “Vroeger
behoorde dit terrein tot het militaire kamp”,
vertelt bestuurslid Niels de Kort. “Doordat de
militaire activiteiten meer en meer verdwenen,
onderzocht de gemeente hoe om te gaan met
die vrijgekomen ruimte. Zo werken er reeds
meer dan 500 mensen in de bedrijvenzone aan
de Coppenskazerne en situeren de
baseballterreinen en Kamp Noord zich aan de
Licht Vliegwezenlaan.”
Voor de opstart van de werking zocht de vzw
steun bij verscheidene organisaties en
overheden. Dankzij schepen van milieu Dirk de
Kort kende de gemeente Brasschaat een
investeringssubsidie van 7500 euro toe.
Verdere financiële steun kwam er van de
provincie Antwerpen en van de Koning

Boudewijnstichting.
Het bestuur is op zoek naar mensen die geen
eigen tuin hebben, maar toch willen
(moes)tuinieren. “Er komt nu een tuin vrij, maar
onze wachtlijst is uitgeput. Kandidaten mogen
zich melden en komen dan op de wachtlijst, die
aangewend wordt wanneer er tuinen vrij
komen”, aldus Niels de Kort. Het lidgeld
bedraagt jaarlijks 100 euro plus 0,75 euro per
m² grond.
Om het groepsgevoel te bevorderen, worden
gemeenschappelijke werkdagen georganiseerd
en wisselen de tuiniers ervaringen uit rond
vergeten groenten, bodemgebruik, … Tuinieren
is natuurlijk heel zinvol, maar de sociale
contacten zijn bij ‘samentuinieren’ nog
belangrijker.

"Sociale contacten zijn
bij 'samentuinieren'
heel belangrijk"

Vacature

Ben jij op zoek naar een eigen volkstuin? Wil je graag
je eigen groenten, fruit en vruchten telen? Of heb je
interesse in oude teelttechnieken?
Volkstuin Brasschaat vzw is op zoek naar nieuwe

mensen die graag met een eigen moestuin beginnen.
De volkstuin is gelegen in de wijk Bethanie aan de
Prins Albertlei (zijstraat Ploegsebaan) en telt 35
percelen. In de volkstuin wordt er samengewerkt
voor aankopen, uitwisselen van planten en voor het
onderhoud van gemeenschappelijke delen.

Heb je interesse? Stel je kandidaat door een e-mail
met vermelding van je naam, adres en
telefoonnummer te sturen naar Dirk Verstraeten,
voorzitter Votubra, via votubra@gmail.com.

Het bestuur en de kernleden van Femma
Brasschaat Centrum blikken tevreden terug op
2018 en kijken hoopvol uit naar 2019
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AGENDA
Er valt altijd iets te beleven in Brasschaat
Donderdagen 21 maart en 11 april
Knutselen voor Pasen
Van 19.30 tot 22.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Maandag 25 tot en met vrijdag 29 maart
Dagelijkse ochtendgezondheidswandeling
Vertrek om 8.30 uur aan ingang De Inslag
Fortsebaan
OKRA Driehoek: A. Vermeiren – 03 651 75 05

Maandagen 25 maart, 1 en 29 april, 6, 13, 20 en
27 mei, 3 en 17 juni
Handwerk
Van 13.30 tot 16 uur in De Nobele Donk
Femma Ekeren-Donk: M. Pauwels – 03 645 16 53

Maandagen 25 maart, 13 en 27 mei
Patchwork
Van 13.30 tot 16 uur in De Nobele Donk
Femma Ekeren-Donk: M. Pauwels – 03 645 16 53

Dinsdag 26 maart
Dagreis met gids naar Noord-Brabant, met bezoek
aan Ezelfarm
Vertrek om 8 uur aan Sint-Jozefkerk
OKRA Driehoek: A. Van Puyenbroeck – 03 651 98 88

Dinsdag 26 maart
Bezige bijtjes
Van 8.30 tot 12 uur in zaal Thijs, Hemelhoeve
Femma Centrum: F. Bresseleers – 03 651 58 82

Dinsdagen 26 maart, 23 april, 14 mei en 18 juni
Dagfietstocht (26/3: naar Kruibeke)
Vertrek om 10 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Donderdag 28 maart
Daguitstap naar Loenhout
Bezoek aan amarylliskwekerij en Boerenijsje
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Donderdagen 28 maart, 25 april en 23 mei
Cursus naaisalon
Van 19.30 tot 22.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Zaterdag 30 maart
Daguitstap naar Mechelen
Bezoek aan Koninklijke Manufactuur De Wit, Hof
van Busleyden en Besloten Hofjes
Vertrek om 8.30 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Dinsdag 2 april
Hobby (wekelijkse samenkomst)
Om 13.30 uur in Drieheem
OKRA Driehoek: G. Van Osta – 03 651 48 67

Woensdagen 3 april, 8 mei en 5 juni
Wandeling “Fit blijven”
Vertrek om 13.30 uur aan Drieheem
OKRA Driehoek: J. De With – 03 651 48 67

Donderdagen 4 april, 2 mei en 6 juni
Cursus breicafé
Van 19.30 tot 22 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: Chr. Claes – 0496 69 38 39

Zondagen 7 april en 2 juni
Op stap met Annelies
Vertrek: Perron Noord om 9.30 uur
Femma Centrum: A. Rabaey – 03 297 85 50

Dinsdagen 16 april, 21 mei en 18 juni
’t Ateljee: creanamiddag
Om 13.30 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: I. Gabriel – 03 651 33 31

Donderdagen 18 april, 16 mei en 20 juni
Fietsen
Vertrek om 13.30 uur aan De Nobele Donk
Femma Ekeren-Donk: M. Verlinden – 03 664 27 26

Woensdagen 24 april, 22 mei en 12 juni
Bloemschikken
Om 19 uur in De Eekhoorn
Femma Kaart: V. Free – 0488 57 07 07

Zondag 28 april
Brunch voor het goede doel
Van 11 tot 15 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: M. Boucquey – 03 651 48 93

Zondag 5 mei
Wandelen op verplaatsing
Vertrek: parking kasteel om 9 uur (carpooling)
Femma Centrum: A. Rabaey – 03 297 85 50

Donderdagen 9 en 16 mei
Vouwkunst: boekplooien
Van 19.30 tot 22.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: A. Van de Velde – 03 652 03 74

Vrijdag 17 mei
Daguitstap naar Hoogstraten
Bezoek aan Groenten- en fruitveiling, begijnhof en
Sint-Catharinakerk
Vertrek om 9.30 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80

Dinsdag 11 juni
Cursus bloemschikken
Om 19.30 uur in Ons Middelheem
Femma Centrum: J. Stessels – 03 651 47 28

Donderdag 13 juni
Daguitstap
Bezoek aan aspergekwekerij in Woensdrecht
Femma Centrum: E. Weymeersch – 03 344 07 96

Zaterdag 15 juni
Daguitstap naar Westerlo
Bezoek aan de abdij van Tongerlo en
draaiorgelmuseum
Vertrek om 8.30 uur aan De Eekhoorn
Femma Kaart: H. Vermeiren – 0496 85 45 80
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Colofon
Meer info over beweging.net Brasschaat krijg je bij
Carina Verster-Rotthier, Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat – 03 295 63 40
Adreswijzigingen, correcties, opmerkingen en aanvragen om Het Kapittel gratis te ontvangen: m.van.roey@telenet.be

Uit een onderzoek is gebleken dat veel mensen met kanker en hun
naasten zich tijdens en na het ziekteproces verloren voelen. Daarom wil
Bielebale vzw hen tegemoetkomen met Casa Calenta, Catalaans voor
‘warm huis’. “Het idee groeide tijdens een denkdag met mensen met
kanker, hun naasten en mantelzorgers, artsen, thuisverpleging en
therapeuten van meerdere oncologische diensten uit de omgeving”,
vertelt Tine Boiy, directeur van Bielebale vzw.

Een bloemeke voor

Tine Boiy en de andere medewerkers van
Casa Calenta

De bevraging naar de noden die er leven en naar de
concrete problemen sterkte de overtuiging dat er een
enorme behoefte bestaat aan het doorbreken van het
isolement waarin kankerpatiënten verzeild kunnen
raken. Kort daarna werd gezocht naar een geschikte
locatie voor een ontmoetingsruimte om alle
betrokkenen, buiten de klinieksfeer, tijdens en na hun
behandeling de kans te geven tot ontspanning en
dialoog.

Warme ontmoetingsplek
De plannen kregen de volledige steun van de Raad
van Bestuur van Bielebale vzw, die ermee instemde
dat de initiatiefnemers ten volle gebruik kunnen
maken van de infrastructuur in de groene, rustige
oase in het park van Brasschaat, naast het
sportcomplex van Sportoase. Bielebale beschikt met
zorgverblijf Casa Ametza over zes vakantiehuisjes voor
gezinnen die met kanker worden geconfronteerd.
“Daar worden nu met Klina al activiteiten
georganiseerd, zoals cursussen mindfulness. We
merken dat er na de workshop nood is aan een
ontmoetingsplek om met elkaar te praten. Iedereen
die met kanker te maken heeft, uit de wijde regio van
het noorden van Antwerpen tot Zoersel en
omstreken, kan hier een warm gesprek hebben met
gelijken en met vrijwilligers. Het moet wel meer
worden dan een gezellige koffieklets. We willen er
telkens een activiteit aan koppelen, zoals een
wandeling in het park, een workshop koken, een

initiatie massage en andere ontspannende of
informatieve momenten. Vanaf het voorjaar 2019
hebben de activiteiten twee keer per week plaats in
samenwerking met Klina en ondersteund door
vrijwilligers en professionelen”, aldus Tine Boiy.

Goedkeuring van KOTK
Na een jaar van voorbereidende gesprekken en het
verder uitbouwen van de inhoudelijke invulling, werd
het dossier overgemaakt aan Kom Op Tegen Kanker.
De initiatiefnemers gingen hun project ter plaatse
verdedigen. Casa Calenta kreeg het akkoord van
KOTK, waardoor ze officieel van start konden gaan
onder leiding van een coördinator die de activiteiten
en de vrijwilligerswerking ter harte neemt. “Wij zijn
zeer enthousiast om dit initiatief te steunen en vinden
het fijn betekenis te hebben voor de mensen uit de
regio. Tijdens de week stellen wij ook graag de
polyvalente ruimte van het verblijf hiervoor ter
beschikking”, zegt Dirk de Kort, voorzitter van
Bielebale vzw.

Vrijuit spreken
Het logo is ontworpen door één van de deelnemers
aan het behoeftenonderzoek. Zij vertelt hierover:
“Casa Calenta doet me denken aan een huis waar het
goed vertoeven is. Een plek waar ik vrijuit kan
spreken over mijn angsten en mijn twijfels zonder
veroordeeld te worden, een plek waar ik mijn emoties
de vrije loop kan laten, een plek waar ik me veilig

voel en begrepen door lotgenoten, een plek waar
men elkaar omhelst en zegt dat het goed is, een plek
waar ik menselijke warmte ervaar die ik zo nodig heb
om deze moeilijke periode in mijn leven een plaats te
geven.”

De initiatiefnemers van Casa Calenta zijn: Tine Boiy,
directeur Bielebale vzw; Marleen Deburchgrave,
medewerkster oncologisch paramedisch en
registratieteam AZ Klina; Marleen Kloeck, Leo Musters
en Willy Piedfort. Zij verdienen heel veel lof en
waardering voor dit prachtige initiatief. Oprechte dank
gaat ook uit naar alle medewerkers en vrijwilligers.
Wie, als betrokkene of als kandidaat-vrijwilliger,
geïnteresseerd is in dit initiatief, kan contact opnemen
met Casa Calenta, via e-mail CasaCalenta@
bielebale.be of tel. 03 653 52 74.

van 5 oktober 2018 heeft beweging.net Brasschaat 200 euro
geschonken aan Welzijnszorg en 200 euro aan de Sociale kruidenier
van Brasschaat. Deze giften kaderen volledig in het opzet van deze quiz
om mee te helpen armoede te bannen.
De derde editie van de Armwoedekwis heeft plaats op vrijdag 11
oktober 2019 om 19.30 uur in zaal Ons Middelheem, Bredabaan 425. Al
onze partnerorganisaties en alle verenigingen met een sociale
doelstelling zijn van harte welkom.

Beweging.net Brasschaat verwelkomt u om 13.30 uur aan Ons Middelheem (Bredabaan
425) voor een tocht van ongeveer 25 km. We bezoeken Buurthuis Op Maat in De Mortel
evenals de natuurbegraafplaats nabij De Inslag en stoppen ook even aan het mobipunt aan
het oud gemeentehuis. Ter plaatse krijgen we telkens een deskundige uitleg. Tussenin
maken we een mooie, rustige fietstocht in het Brasschaatse groen. We sluiten af met koffie
en gebak in de kinderboerderij. Aankomst is voorzien rond 18 uur.
Deelnameprijs: 2 euro. Inschrijven voor 14 mei bij: Yves Beunen – 03 644 80 31 –
yvesbeunen11@hotmail.com of Carina Rotthier – 03 295 63 40 – daniel.verster@telenet.be

Sociale ietstocht
op zaterdag 18 mei
2019

Na de armwoedekwis

"Casa Calenta doet denken aan
een huis waar het goed
vertoeven is"

"Een ontmoetingsplek
waar ik me veilig en
begrepen voel"
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