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Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen
zonder enige vorm van discriminatie.

Edito

Mannen en vrouwen in dienst van God
De stichter van het Leger des
Heils was er vanaf het begin van
de organisatie van overtuigd dat
vrouwelijke voorgangers waardevol zijn. Kwam hij niet tot de
constatering dat “zijn beste
mannen, vrouwen waren”? Zijn
echtgenote ging hem daarin
voor. Deze overtuiging bepaalt ook onze verantwoordelijkheid om er op te letten dat de vrouw deze plaats behoudt.
Dit ligt ook in de lijn van het standpunt dat vanaf 2015 ingenomen
is door onze internationale instanties. Tijdens het internationaal
congres ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Leger
des Heils, werden we gevraagd om Catherine Booth op hetzelfde
niveau te plaatsen als William Booth en haar voortaan te beschouwen als mede-oprichtster van onze beweging. Dit gebeurt nu. Dit
ging meer om de vorm dan om de inhoud. Maar vandaag de dag
brengt het ons ook tot een andere opvatting. Misschien wordt de
gelijkwaardige vertegenwoordiging in onze werkgroepen en com-

missies niet altijd gerespecteerd. En wordt er rekening gehouden
met bepaalde factoren. We mogen niet verwaarlozen dat er rekening wordt gehouden met mogelijke mutaties.
Maar wat ik nooit uit het oog wil verliezen, is de noodzaak om de vrouw een gelijkwaardige plaats te geven bij
het uitwisselen van gedachten en gesprekken.
We houden hen die de organisatie hebben opgericht in herinnering in onze kantoren en laten ons werk door hen bezielen. Ze
geven een zekere tact en zachtheid aan onze overwegingen als
we de gevolgen van een beslissing proberen in te schatten.
Soms leidt het tot iets dat helpt om voortgang in een gesprek
te boeken, en beslissingen die ons er aan herinneren dat er niet
alleen mannen zijn, maar ook vrouwen die tenslotte de helft van
de bevolking uitmaken en gelijkwaardige capaciteiten en waarde
hebben.
Kolonel Daniel Naud
Voorzitter

Aanbidding, vriendschap, opleiding en dienst
Dit jaar viert het Leger des Heils het
honderdtienjarig jubileum van het
Werk onder Vrouwen.
Van aanvang af was het doel het
maatschappelijk kwaad te bestrijden waardoor vrouwen getroffen werden, hen te helpen
het leven aan te kunnen, om voor
zichzelf en haar gezinnen op een
goede manier te zorgen. Een viervoudig doel werd opgesteld dat wereldwijd werd nagestreefd: Aanbidding,
vriendschap, opleiding en dienst.
Als we naar onze wereld van vandaag kijken en sommige problemen zien waarmee vrouwen te maken hebben; zoals discriminatie,
ongelijke behandeling, uitbuiting, armoede, gezondheidsproblemen, eenzaamheid, eenouder gezinnen, geen familie, gebrek aan
opleiding en werkloosheid, dan realiseren we ons dat het Werk
onder Vrouwen nog steeds erg belangrijk is en een noodzakelijk
onderdeel is van het werk van het Leger des Heils.

2

In België, maar ook in zoveel andere landen is
het “normaal” geworden om vrouwen en kinderen te zien bedelen op straat. Sommige van hen zijn tot deze
levenswijze gedwongen door extreme armoede, anderen worden
uitgebuit en worden gedwongen te bedelen of in de prostitutie te
gaan. In onze samenleving hebben vrouwen nog steeds te maken
met problemen, huiselijk geweld en discriminatie.
Het is ook belangrijk te erkennen dat vrouwen binnen
het Leger des Heils dezelfde kansen krijgen om vorm te
geven aan hun roeping. Ze worden erkend als bevestigde voorgangers die niet alleen voorgaan voor vrouwen,
maar ook verantwoordelijk zijn als kerkelijke leiders.
Het is de opdracht van het Leger des Heils om door het Werk
onder Vrouwen, het troostende woord van God te brengen, om te
helpen, waardigheid en hoop te herstellen, om onderwijs te bieden
en vrouwen en meisjes te steunen zodat ze hun leven in vertrouwen kunnen oppakken.
Ruth Stannett, Majoor
Regionale verantwoordelijke ‘Werk onder Vrouwen’

Interview

Mijn roeping schenkt mij voldoening
Margrith Lescale, Majoor
Officier korps Seraing
Als oudste in een gezin van vijf kinderen,
bezocht Margrith Lescale regelmatig
korps Sissach in Zwitserland, een kanton
dicht bij Bazel. Hier heeft ze haar belijdenis gedaan en het was vanzelfsprekend
dat ze dit deed door op de leeftijd van
zestien jaar heilssoldaat te worden van
het Leger des Heils.
Margrith, je hebt je al heel jong verbonden met het Leger, was je toen al overtuigd dat God een plan voor je had?
Helemaal niet. Ik studeerde voor verpleegster
in de psychiatrie. Daarvoor was ik geroepen. Ik
voelde me niet op m’n gemak in een Legeruniform. Ik kon niet waarmaken waar het uniform
voor staat.
Op een dag werd ik aangesproken door een
Bijbelvers: “Dus als we zeggen dat we één met
Hem zijn, maar zelf in het donker leven omdat
we Hem niet willen gehoorzamen, dan liegen
we.”(1) Dat was het moment waarop ik God persoonlijk ontmoette
en besloot om Hem te volgen. Vanaf toen kon ik oprecht getuigen
over wat ik beleefde.
Hoe heeft God je Zijn plannen kenbaar gemaakt?
Op een opmerkelijke manier! Een van mijn vrienden ging naar
de kweekschool in Londen om officier te worden. Ik ben naar de
welkomstdienst gegaan waar ik niets van begreep. Toen ik terugkwam in het hotel, heb ik mijn Bijbel genomen en wat ik toen las
leek voor mij bestemd: “Nog voordat Ik je maakte in de buik van
je moeder, kende Ik je al. Al voordat je werd geboren, gaf Ik jou je
taak.(2)
Twee jaar later, tijdens de bevestigingssamenkomst van diezelfde
vriend, ben ik teruggegaan naar Londen. En hoewel ik niet beter
Engels verstond, sprak God mij opnieuw aan en ik wilde Hem volgen. Ik ben toen, in 1988 in Bazel, naar de Europese kweekschool
voor officieren gegaan. Hier ontmoette ik mijn echtgenoot Philippe.
Je zegt dat je vrij verlegen bent. Maar als officier heb je
toch veel ontmoetingen en contacten?
Het is waar dat ik in het begin niet begreep waarom God mij had
geroepen om Hem als officier te dienen. Ik heb moeten leren om
over mijn verlegenheid heen te stappen om het Woord van God
te verkondigen. Maar het zijn de persoonlijke contacten die me de
meeste voldoening geven. God geeft me de middelen om te doen
wat Hij van me vraagt, zelfs al ben ik altijd zenuwachtig als ik voor
een publiek moet spreken.
(1)
(2)

1ste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vers 5
Jeremia, hoofdstuk 1, vers 5

Altijd verrijkende ontmoetingen

Wat vind je het fijnste van het officierschap?
Wat ik het meeste waardeer, is de ontmoeting met de ander, een
band creëren met de mensen die ik tijdens het uitoefenen van mijn
functie ontmoet: mensen die langs komen voor maatschappelijke
hulp, mensen van de kerkgemeenschap, vrijwilligers, leden van de
Gezinsbond… Onze gesprekken beginnen vaak eenvoudig maar
het is beetje bij beetje dat de band groeit, dat er vertrouwen ontstaat en dat ik over mijn geloof kan praten en het Evangelie kan
delen. Ik wil mijn geloof niet aan anderen opdringen maar dit dagelijks beleven.
Hoe kijk je tegen je zevenentwintig dienstjaren bij het
Leger des Heils aan?
Ik ben gelukkig dat ik mijn geloof mag beleven in allerlei verschillende ontmoetingen die mogelijk werden gemaakt door het werk
van het Leger des Heils. Samen met mijn echtgenoot, hebben we
vijftien jaar in Frankrijk gewerkt en we zijn nu al weer twaalf jaar
werkzaam in België en ik beleef nog altijd voldoening daar waar
God me geplaatst heeft.
Tijdens momenten van twijfel weet ik dat ik op de Heer mag rekenen, Hij laat het me via Zijn Woord weten, in de eerste brief aan
Petrus, hoofdstuk 5, vers 7:
“U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem
na aan het hart.”
Interview gerealiseerd door
Cécile Clement
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“Mijn beste mannen
zijn vrouwen”,
is een slagzin van William Booth, stichter
van het Leger des Heils, waarmee hij de
kwaliteit van de inzet van vrouwen binnen
het Leger des Heils bevestigt. Sinds het
begin van het werk van William Booth, had
zijn echtgenote, Catherine, een belangrijke rol. Zij nam het woord om te preken
waardoor de deur werd geopend tot het
officiersschap van vrouwen binnen het Leger des Heils.
Door haar beslissende invloed op de grondslagen van
de beweging krijgt ze de bijnaam “Moeder van het Leger
des Heils”.
In maart 1881, is het de dochter Katie Booth die op tweeëntwintigjarige leeftijd, met drie andere vrouwelijke pioniers, het werk van
het leger beginnen in Frankrijk, Zwitserland en vervolgens in België. De Parijse spotnaam “de Marechale”, beschouwde ze als een
erenaam. Vanaf het begin waren de functies in het Leger des Heils
bereikbaar voor zowel mannen als vrouwen. Het merendeel van
de heilssoldaten zijn vrouwen. Talrijke vrouwen zijn te vinden in de
meeste gevarieerde functies en dit tot in de hoogste posities.
Drie vrouwen stonden zelfs aan het hoofd van het internationale Leger des Heils: de generaals Evangeline
Booth (in 1929); Eva Burrows (in 1986) en Linda Bond
(in 2011).

Eva Burrows

Linda Bond

Naast de structuur waarin elke vrouw, volgens haar roeping, haar
plaats vindt, biedt het Leger des Heils sinds 1907 via de dienst
‘Werk onder Vrouwen’ tal van activiteiten gebaseerd op vier doelstellingen: aanbidding, vriendschap, opleiding en dienst.
De opdracht van het Leger des Heils is dat vrouwen JezusChristus leren kennen; hun mogelijkheden om de beïnvloeding
van hun gezin, vrienden en de maatschappij te versterken; kansen
bieden voor persoonlijke ontwikkeling en
te helpen om de problemen waarmee
vooral vrouwen en hun gezinnen in deze
wereld te maken krijgen, het hoofd te
bieden.
Zo kan een ieder dit vers eigen maken:
”…Ik zal binnen mijn huis wandelen met
een oprecht hart.” (Psalm 101 vers 2b)
Marc Muller
Korpssergeant-majoor van Parijs
Evangeline Booth

De vrouw in de protestantse kerk
Luther haalde de vrouwen uit hun achtergestelde situatie door zijn uitleg over het algemene priesterschap:
voor God zijn mannen en vrouwen gelijk op grond van
hun doop.
De protestantse vrouw moet kunnen lezen om uit de Bijbel te leren
wat de goddelijke wil is aangaande “de kinderen christelijk opvoeden”. Volgens Luther, zijn scholen noodzakelijk om hen te onderwijzen, en voor Calvin, om haar in staat te stellen om op dezelfde
manier als de vader “de kinderen menselijk te behandelen.”
Op deze manier kregen, vanaf de zestiende eeuw, ‘hervormde

meisjes’ beter onderwijs dan hun katholieke zusters, ook al behoorden ze tot de arbeidersklasse. De scholen zijn voor hen opgericht. De bedoeling van het gegeven onderwijs is om ze voor
te bereiden op hun rol als echtgenote en moeder, en eventueel
de mogelijkheid om een huishouden te runnen: lezen, schrijven,
praktisch rekenen. Het volstaat te zeggen dat het in het bijzonder
ontbreekt aan vrijmoedigheid.
De Hervorming biedt aan vrouwen de mogelijkheid om
deel te nemen aan de heilige en serieuze bezigheid: het
lezen en commentaar geven op de Schrift, zich geleidelijk losmaken van het toezicht van de pastoors, een
andere verhouding vinden ten opzichte van mannen, en
te getuigen van een nieuwe vorm van verantwoordelijkheid. Het was echter wachten op Catherine Booth tot de
vrouw werkelijk een dergelijke verantwoordelijkheid op
zich neemt binnen de kerk.
Maar de Hervorming van de zestiende eeuw heeft zich niet
kunnen verbinden met de traditie van de vroege Kerk waarin de
vrouwen een kerkelijke functie vervulden. In eerste instantie heeft
ze een bijdrage geleverd aan de verbetering van het imago van de
vrouw, uiteindelijk bleef het beperkt tot de rol van huisvrouwen of
diaconessen!
Catherine Bösiger, Majoor
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Ondersteunen en begeleiden
zonder te bemoederen
‘De grootste roem in het leven ligt niet in nooit vallen,
maar in telkens weer opstaan.’
‘Het vallen op zich is geen falen, het falen laat je achter
op de plaats waar je gevallen bent.’
Nelson Mandela
Het Huis voor Moeder en Kind vangt maximum veertien (aanstaande) moeders op en ongeveer twintig kinderen van jonge
leeftijd. Het is de bedoeling om de moeders en haar kind(eren) te
(re)-integreren in de maatschappij onder de best mogelijke omstandigheden zowel op administratief vlak als medisch, relationeel
en materieel. Het team ondersteunt de moeder in haar individuele
project (terugkeer naar partner, echtgenoot) indien dit min of meer
positief is zowel voor haar kinderen als haarzelf.

oor en geduld. Het stelt mij in staat om beter inzicht te krijgen
wanneer de moeder haar verhaal vertelt. Het vertrouwen groeit
beetje bij beetje door in gesprek te zijn en we leren elkaar kennen.
Hoewel ik veel investeer in een relatie, is het nodig een zekere afstand te bewaren. Het is mijn rol om deze jonge moeders te begeleiden maar niet te bemoederen. Door een goede communicatie
worden gevoelens, misverstanden, gedragingen, uitgangspunten
duidelijk en kunnen conflicten worden vermeden.

Het is een voordeel om vrouw te zijn als je leiding geeft aan een
instelling waarin moeders en
jongere kinderen worden opgevangen. Het is lastig begrip
te hebben voor hun situatie als
je niet hetzelfde hebt meegemaakt. Moeder en grootmoeder zijn geven me een gevoel
van empathie, een luisterend

Mijn rol is niet om een moeder te zijn voor deze vrouwen
maar ze te begeleiden in hun weg naar herstel.
Het institutionele kader is zeer belangrijk en geruststellend voor de
moeders. Het instellingsreglement stelt de grenzen die in overeenstemming zijn met de waarden waarvoor we staan.
Lynn Barbieux
Directrice

Kinderen die het hele jaar door begeleid worden
Kinderen staan niet alleen in het middelpunt van de belangstelling
van het Leger des Heils tijdens de vakantie. Het hele jaar door
worden er activiteiten aangeboden.
In korps Jumet komen kinderen drie keer per week voor
huiswerkbegeleiding. Het gaat daarbij niet alleen om
huiswerk maken maar ook om raad en ondersteuning te
krijgen als er iets moeilijk is.
Gemiddeld doen er zes kinderen mee aan deze huiswerkbegeleiding. Het niveau omvat de lagere school tot en met het vierde jaar
middelbaar onderwijs.
Dit project ontstond naar aanleiding van een gesprek met moeders die het moeilijk vonden om hun kinderen te helpen en die
zich zorgen maakten of ze zouden slagen voor de lagere school.
Omdat ik onderwijzeres ben en mijn zoon liet oefenen voor zijn
laatste basisschooljaar, heb ik voorgesteld om hun dochters te
helpen. Op deze manier is de huiswerkbegeleiding ontstaan. De
kinderen zijn vooral afkomstig van gezinnen van andere origine (de
meesten zijn Marokkaans).
Tijdens de jaarwisseling geven we een kalender ‘Het Goede Zaad’
(dagelijkse overdenking rondom een Bijbelvers) in het Arabisch

JUMET

cadeau. De ouders zijn hier erg blij mee. Het is een manier om het
evangelie te brengen.
Deze begeleiding om de leerstof te begrijpen, helpt hen om verder
te studeren en een diploma behalen in de beroepsrichting die ze
zelf kiezen. Het is daarom ook een manier om de armoede waarin
ze leven terug te dringen.
Bénédicte Lüthi, Majoor
Korps Jumet
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Werk onder Vrouwen
De woorden ‘Werk onder
Vrouwen’ (‘women’s ministry’) stellen verschillende
aspecten van het werk van
de kerk aan de orde, zoals: samenkomsten voor
vrouwen, knutsel- en hobbygroepen, het bakken en
verkopen van cakes, een
erg traditioneel plaatje.
Hoewel ik in mijn officiersloopbaan deze zaken ben tegengekomen, heb ik ook het voorrecht
gehad om als vrouwelijke voorganger betrokken te zijn geweest
bij verschillende aspecten van het werk binnen de gemeenschap
als binnen de kerk. Of het nu gaat om jonge moeders te leren
hoe ze met hun kinderen moeten omgaan en het moederschap te
aanvaarden; om vrouwen in de gevangenis te bezoeken die van
hun gezinnen gescheiden zijn; het onderwijzen van vrouwen en
teenagers in de gevaren van mensenhandel; het werken met gemarginaliseerde groepen kinderen en teenagers – hen te voorzien
van een veilige omgeving en hen te helpen een visie van hoop te
ontwikkelen.
Als onderdeel van mijn aanstelling heb ik een taak in het kantoor
van het Internationale Leger des Heils dat onderwerpen behandelt die te maken hebben met de Europese Unie. Ik ben in het
bijzonder betrokken bij zaken met betrekking tot mensenhandel
en vrouwenzaken, vooral als het gaat om Roma-vrouwen en de
ongelijkheid in kansen voor opleiding en werk. Het houdt in dat ik
verschillende vergaderingen en conferenties meemaak van de EU,
waarbij ik mogelijkheden zoek om te spreken namens die mensen
die anders geen stem hebben. Doordat ik op deze manier betrokken ben helpt het me om machtshebbers eraan te herinneren aan
het menselijk gezicht van de mensen waarover ze het hebben,
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te spreken over situaties uit het ‘echte leven’, te spreken over de
gevolgen van de wetten die ze graag willen aannemen. Het is erg
interessant om voor verschillende groepen zakenvrouwen die regelmatig op de Indonesische ambassade bijeenkomen, uitgeno-

digd te worden om over enkele van deze onderwerpen te spreken,
en om hen in dit geval bewust te maken van de mensenhandel.
Mijn werk tot nu toe is heel gevarieerd geweest en mijn motivatie
bestaat uit mijn liefde tot en mijn geloof in God en de wens iets
te doen om anderen trachten te helpen vreugde te vinden en een
vruchtbaar leven te leiden.
Je kunt veel voldoening vinden in het helpen van anderen, in het dienen van de Heer. Als je zo’n leven leidt,
zoek je geen materiële beloning, maar er is enorme
vreugde als je ziet dat enkele mensen die je probeerde
te helpen hun leven hebben omgedraaid en dat er een
verandering ten goede plaats vindt. Als ze veiligheid en
vrede vinden, als ze in staat zijn voor zichzelf te zorgen
en je ziet ze vol vertrouwen en sterk, dan geeft dit een
gevoel van ‘ik heb het werk goed gedaan’.
Als daarbij een enkeling zich tot God bekeert en Hem zoekt is dat
nog beter.
Ruth Stannett, Majoor
Regionale verantwoordelijke ‘Werk onder Vrouwen’

Vrouwen sneller dan mannen
verstrikt in mensenhandel
Mensenhandel is de snelst groeiende internationale
misdaad en is een ernstige schending van de mensenrechten. Wereldwijd wordt de winst van deze misdadige
activiteit geschat op ongeveer zesendertig miljard dollar! Feitelijk zijn zevenenzeventig procent van de slachtoffers vrouwen. De meeste vrouwen worden gedwongen
tot commerciële seksuele diensten terwijl velen ook gedwongen worden tot huishoudelijke arbeid.
Mensenhandelaars werven via verschillende kanalen waarbij
dwang, geweld en bedrog een grote rol spelen. Zij buiten vaak de
arme economische situatie van vrouwen uit die een beter leven
in een ander land zoeken. Het internet en de nieuwe technologie
spelen ook een belangrijke rol. De grote vraag naar seksuele diensten is ook een belangrijke factor van de seksuele uitbuiting. Ook
de migratiecrisis die veel vluchtelingen kwetsbaar heeft gemaakt
zijn voor de mensenhandelaars gemakkelijke prooien.
Velen kijken naar de Europese Unie om oplossingen te vinden voor

grote zaken zoals mensenhandel, omdat het vaak grensoverschrijdend is en internationale samenwerking vereist. Er werd in 2011
een positieve stap vooruit gemaakt toen de EU een wettelijk bindende richtlijn aannam om mensenhandel te voorkomen en aan
te pakken en zijn slachtoffers te beschermen. Het Leger des Heils
– bureau voor zaken betreffende de Europese Unie in Brussel –
probeert het beleid en de strategie van de EU met betrekking tot
de mensenhandel te beïnvloeden en vertegenwoordigt het werk
dat het Leger in Europa op dit punt doet.
Terwijl cijfers en gegevens ons kunnen helpen om in te zien hoe
immens deze kwestie is, moeten we er ook aan denken dat achter
de statistieken namen en gezichten staan. Het Leger des Heils
helpt deze slachtoffers.
Catherine Mallet,
Beleidsadviseur voor EU-zaken

De ontsnapping van Hadiza
Hadiza is een twintiger. Ze groeide op in Nigeria samen met haar
ouders en broers en zusters. Het gezin probeerde in leven te blijven door bonenkoeken te verkopen aan de kant van de weg. In de
loop der jaren raakten Hadiza en haar moeder bevriend met een
man die regelmatig hun goederen kocht.
Hij vertelde Hadiza dat ze te mooi en te slim was om op deze manier te leven en dat hij voor een betere baan kon zorgen in Europa.
In dit stadium vertrouwde de familie hem en stemden toe. De man
zorgde voor een paspoort en reisdocumenten met een andere
naam en geboortedatum.
De terugbetaling van het reisgeld zouden ruimschoots gedekt
worden door het loon van Hadiza. Voordat ze Nigeria verliet,
moest Hadiza een zogenoemde “JuJu” ceremonie ondergaan om
haar aan haar handelaar te binden. Deze ceremonie is het bewijs
van een morele en religieuze verbintenis en bevestigt de gehoorzaamheid van de vrouwen aan hun handelaar.
Totdat ze in Duitsland aankwam was de man redelijk
vriendelijk.
Maar daarna werd hij plotseling agressief en vertelde
hij dat ze als prostituee moest werken om haar reiskosten terug te verdienen. Hadiza was er kapot van. Hij
dreigde ermee dat hij haar familie pijn zou doen en zou
vernederen als ze ooit zou proberen te ontsnappen.
Toen ze naar het Verenigd Koninkrijk werd gebracht ging de uitbuiting door. Ze werd gedrogeerd, waardoor ze buiten kennis was
toen twee mannen haar verkrachtten.
Op een dag, terwijl de handelaars zich drogeerden, realiseerde ze
zich dat het de kans was om te ontsnappen.

Hierdoor kwam Hadiza terecht bij een ‘blijf van mijn lijf
huis’ van het Leger des Heils waar ze de broodnodige
hulp kreeg en men haar hielp met de papieren waardoor
ze officieel de vluchtelingenstatus kreeg. Ze kreeg de
mogelijkheid om een opleiding te volgen. Ze zagen haar
weer glimlachen en ze kon weer voluit lachen.
Hadiza woont nu zelfstandig en studeert; kortgeleden
volgde ze een stage bij een grote supermarktketen in
het Verenigd Koninkrijk. Ze wil graag andere vrouwen
helpen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Catherine Mallet,
Beleidsadviseur voor EU-zaken
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Workshop Babysong
en Babygym

LUIK

Bij de maatschappelijke hulpverlening die geboden
wordt in het nieuwe gemeenschapscentrum in Chênée
(Luik), viel het ons op dat ouders vaak geen oplossing
zien voor de problemen die ze ondervinden.
Vaak hebben geldzorgen een impact op de familierelaties.
Het project richt zich op de ondersteuning van gezinnen in
moeilijkheden, vooral door animatiesessies die de kwaliteit van
de relatie tussen ouders en hun kind aan de orde stellen.
In de komende maanden worden er twee workshops aangeboden.
“Baby Gym” en “Baby Song.” Hiervoor heeft het Leger des
Heils van Luik geïnvesteerd in hoogwaardige apparatuur in
samenwerking met de “Helpende Hand” actie.
Deze workshops lopen in elkaar over door het aanbieden van een
programma waarin aandacht is voor gymnastiek, het ontwikkelen
van motorische vaardigheden. Er zijn tevens muziekworkshops
voor kinderen jonger dan drie jaar.
Een bijkomende doelstelling is het versterken van de familieband,
niet alleen binnen het gezin, maar er is ook gelegenheid voor
ouders om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten bij
een kop koffie.
Deze werkvormen zijn ook een manier om te leren omgaan met
sociale problemen binnen het gezin. Ons team verwijst eventueel
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de ouders door naar de bevoegde sociale diensten.
Het Gemeenschapscentrum en het korps (kerkgemeente) zijn met
elkaar verbonden en vormen een team. De rol van het korps is er
om ervoor te zorgen dat gezinnen, vaak zonder uitzicht, kunnen
rekenen op een team dat gelooft in een positieve verandering,
zonder vooroordeel, met een liefdevolle aanpak. De projecten
“Ouderschap” helpen ook bij de bestrijding van armoede onder
kinderen, een van onze belangrijkste taken in Luik.
Als u het project ‘Ouderschap’ wenst te steunen dan
kan u een gift overmaken op de rekening van het Leger
des Heils te Luik, IBAN: BE32 0000 2399 8002, BIC:
BPOTBEB1
Marie Druart, Luitenant
Korps Luik

> In samenwerking met
,
een “Tournée Généreuse” om onze donateurs te informeren

BRUSSEL

In de afgelopen maanden hebben meerdere personen hun wens te kennen gegeven om de projecten van het Leger des Heils te
steunen door middel van een duolegaat of een bijzonder legaat of via een schenking. Wij zijn dankbaar voor deze blijk van vertrouwen.
Het Leger des Heils neemt deel aan de Tournée Généreuse georganiseerd door Testament.be om vrijgevige
donateurs te ontmoeten. Op 12 september zal het plaats vinden te Hasselt.
Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om een antwoord te krijgen op vragen rond dit thema: Wat is een erfenis? Wat is het
gereserveerde deel? Hoe stel je een testament op? Hoe steekt een duolegaat in elkaar? Wie zijn mijn wettelijke erfgenamen? Hoe
neem ik een levensverzekering op in een nalatenschap. Voor- of nadelen van een executeur-testamentair? Hoe kan ik een erfenis
nalaten aan een vereniging en tegelijkertijd aan familie of vrienden denken? Na zijn uitleg zal de notaris, apart, uw persoonlijke vragen
beantwoorden.
De projecten die het Leger des Heils wenst te verwezenlijken zullen worden
gepresenteerd: opvang van migranten, begeleiding van mensen in een precaire
situatie (kinderen, alleenstaande moeders, dak- en thuislozen,…), de strijd tegen de
mensenhandel,…
Wenst u deel te nemen aan deze Tournée Généreuse, schrijf u in via www.
testament.be/nl/info/Tournée-Généreuse, of voor meer informatie Esther
Tesch, contactpersoon voor giften en nalatenschappen via 02/274.10.57
of per email: donateurs@legerdesheils.be
Bankgegevens : Sociale Werken van het Leger des Heils

BE53-1910-5124-4153 (fiscaal attest)

Leger des Heils
BE52-0000-0513-2209
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