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DOSSIER
Duurzame ontwikkeling:
strijd tegen honger en
armoede
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.

Editoriaal

De kunst om de crisis door te komen
We zijn de huidige gezond
heidscrisis nog niet te boven
gekomen en alles hervat
alweer, of toch bijna! Het
is alsof alle lichten in een
oogwenk van rood naar groen
zijn gesprongen. Was dat maar
waar.
Als je goed luistert, horen we allerlei
berichten die niet noodzakelijkerwijs
in dezelfde richting wijzen. En de aanblik van de ‘gemaskerde’
mensen op straat en in de winkels, drie maanden na het
binnendringen van dit virus, getuigt nog steeds van een
zeker wantrouwen. Een overblijfsel van de planeetvrees die
de mensheid in zijn greep heeft gekregen. De wereld kwam
heel dicht bij het stoppen met draaien, zozeer zelfs dat naties
tot stilstand kwamen.
Van alle geruchten die de ronde doen, is er toch één waar
we koude rillingen van krijgen. Wat als de Covid-19, zoals
het griepvirus, volgend jaar weer een eigen leven gaat leiden
en terugkomt? We durven er zelfs niet aan te denken. Het is
nog te vroeg om betrouwbare conclusies te trekken uit deze
grote gezondheidsproblematiek.
We moeten ergens een plek creëren waar we kunnen
nadenken over de crisisreeks, van welke aard dan ook, van
de afgelopen jaren. Ze staan nog steeds in ons geheugen
gegrift. Zoveel signalen die nog ontcijferd moeten worden tot
behoud van onze huidige en de komende generaties. Want
de crisis die we nu doormaken, is weliswaar uniek in zijn
soort, maar komt niet zomaar uit de lucht gevallen.
Uit elke crisis zijn er nieuwe lessen te trekken. Tot nu toe
verliep het steeds betrekkelijk goed. Behalve deze, die ons
op het verkeerde been zette. We kunnen niet stoppen met
nadenken over de toekomst, maar we hebben momenteel
niet alles onder controle. Laten we dus, met alles wat
we al weten over crises uit het verleden, een overzicht
geven en stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat
onze prioriteiten en levenswijzen veranderen. Een hartelijk
aanbevolen kunst, waarin echter weinigen uitblinken.
“Je zult me leiden door je raad”, zei de psalmist, toen
hij tegen God sprak. Een houding die voortvloeit uit zijn
ervaring. Een pad waarop we allemaal worden uitgenodigd
om het te volgen.
Kolonel Daniel Naud
Voorzitter
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Editoriaal

« Wij hebben elkaar nodig om
de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling te bereiken »

Geen armoede,
geen honger
Het is bedroevend dat we
zowel in België als in heel Eu
ropa – in het rijkste deel van
de wereld – leven en toch nog
steeds met armoede en hon
ger geconfronteerd worden.
Kinderen die met honger naar school gaan, gezinnen die
leven in armoede, ouderen en gehandicapten worstelend met
hun pensioen, zelfs mensen met een baan die leven zonder
arbeidsvreugde.
Het aantal mensen dat gebruik maakt van voedselbanken
is de laatste jaren drastisch toegenomen. Wat vroeger een
laatste redmiddel was voor de armsten, is vandaag in elke stad
gemeengoed geworden. Het opvullen van de gaten die zijn
ontstaan door de overheidsbezuiniging op sociale budgetten,
of door gewetenloze bedrijven die mensen met een nul-urencontract in dienst hebben.

Maar we hebben wel moeite om de groeiende behoeften van
de mensen bij te houden; vluchtelingen, migranten, daklozen,
kinderen en ouderen.
Onze opvangcentra zijn ondergefinancierd. Onze gebouwen
moeten aangepast worden aan de nieuwe werkpraktijken.
Onze kerken hebben elk een voedselbank om de lokale bevolking
te helpen. Ook winkels met tweedehandskledij en op sommige
plaatsen goedkope meubels en zelfgemaakte spulletjes.
De wereld vecht samen in de strijd tegen het Coronavirus. Dat
illustreert hoe de mensheid moet samenwerken, om elkaar te
helpen. Om elkaar te steunen.

“Together we are One !” 1
Samen hebben we elkaar nodig om de SDG’s te bereiken, zodat
we een leefbare wereld creëren waar iedereen waardig kan
samenleven naar zijn geboden, zoals God het bedoeld heeft.
Als iets één persoon beïnvloedt, dan moet het ons ook allemaal
raken, we maken allemaal deel uit van Gods schepping en
hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar toe.
…en de Here zegt:
“Ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste
schrijven, in hun hart en in hun verstand. Ik zal hun God zijn
en zij zullen mijn volk zijn.” Hebreeën 8 vers 10

De Verenigde Naties hebben de “Duurzame Ontwikkelingsdoelen”
(Substainable Development Goals) opgesteld.

Majoor Mike Stannett
Vice-Voorzitter

De meeste mensen denken dat deze SDG’s bestemd zijn voor
de arme ontwikkelingslanden, hoewel deze doelen relevant zijn
voor élk land ter wereld.
Het Leger des Heils zet zich in om haar deel te doen om deze
doelen na te streven in meer dan 130 landen over de hele wereld.
Zelfs hier in België.
We richten ons in deze editie van ‘Go!’ op de SDG’s: Geen
armoede, geen honger.
Onze opvangcentra, onze tehuizen voor kinderen en moeders
met kinderen, evenals onze geloofsgemeenschappen dragen bij
aan deze SDG-prioriteiten.
1

”Together we are One” is de Engelstalige slogan van het Leger des Heils, die het engagement van elk oderstreept.

3

Duurzame ontwikkeling : strijd tegen honger en armoede

DOSSIER

Interview

Soup, Soap, Salvation :
de missie gaat door !
LUIK
Sinds het begin van de Covid19-crisis hebben we de werking
van het gemeenschapscentrum
in Luik aangepast. Meer dan
1.400 maaltijden worden wekelijks
verdeeld in drive-ins, thuis of in
het station, in samenwerking met
de stad, Le Relais Social, Le Grand
Café de la Gare en Les Souliers du
Cœur.
De geestelijke activiteiten zijn gereorganiseerd dankzij Gloria, de rechterhand van
de officieren/voorgangers, en enkele jongeren die zorgen voor de vriendschappelijke band, de Bijbelstudie en de gebedsbijeenkomsten: de slogan “Soup, Soap
en Salvation” is nog steeds actueel!
Esther Braive, verpleegster van opleiding,
is verantwoordelijk voor de coördinatie
van de voedselhulp en de vrijwilligers. Ze
vertelt:

Hoe en waarom hebben
jullie de werkwijze moeten
aanpassen?
In Luik hebben vele verenigingen
hun diensten stopgezet vanwege het
besmettingsgevaar voor de vrijwilligers,
die vaak al op zekere leeftijd zijn. Van
onze kant willen we reageren op deze
noodsituatie en onze manier van werken
aanpassen: de doucheservice gaat nu
door via registratie op het internet, de
voedseldistributie is ook heroverwogen.
Nieuwe vrijwilligers komen het team
een handje helpen, waardoor we onze
actie kunnen verderzetten. Onze lokalen
worden ter beschikking gesteld van
de autoriteiten en er werd snel een
gemeenschappelijk noodplan opgesteld.

Wat zijn de ontwikkelingen?
Hygiëne is een echt probleem voor
daklozen. Het is daarom belangrijk
om deze dienst niet af te schaffen. We
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bieden nu drie keer per week toegang tot
de douches, en dit volgens een officieel
gevalideerd hygiëneprotocol.
Wat de voedselhulp betreft, neemt de
vraag steeds maar toe. We kunnen niet
verder functioneren met slechts één
vrijwilliger die maaltijden bereidt. Het
“Grand Café de la gare” verzorgt nu
dagelijks 200 maaltijden. Zeven dagen
per week serveren we een warme maaltijd
en delen we broodjes uit aan de daklozen.

Hoe heb je het protocol
opgesteld om de veiligheid van
iedereen te garanderen?
Dit gebeurt geleidelijk aan naargelang de
vragen die naar boven komen. Hoe kunnen we zonder risico’s te nemen omgaan
met potentieel zieke mensen, hebben we
voldoende materiaal, moeten we de daklozen opzoeken? Dankzij een doordachte
organisatie en het ter beschikking stellen van veiligheidsmateriaal, kunnen de
teams veilig hun missie voortzetten terwijl
ze zichzelf beschermd voelen.

Heb je het gevoel dat je hier
op je plaats bent?
Als verpleegster en als christen ben ik
in staat om een stap terug te zetten uit
de situatie waarin we leven. Ik probeer
positief te blijven. Het team steunt elkaar
in een zorgzame geest, dat is belangrijk.

Esther Braive

Spontaan wil iedereen helpen in een
geest van vrijgevigheid. Maar het is
belangrijk om de hulp die we willen geven
te structureren en ervoor te zorgen dat
elke vrijwilliger een specifieke rol kan
vervullen. Dit is een manier om onze
acties te professionaliseren.

Hoe zie je de toekomst?
Ik ben bang dat de vriendelijke en ontspannen sfeer die voor deze pandemie
bestond, onbedoeld plaats zal maken
voor argwaan, vluchtigere dienstverlening met minder menselijk contact. We
zullen de mensen op hun gemak moeten
stellen, voorzichtig moeten blijven en op
elkaar moeten letten.
Interview door Christel Lecocq

Zijn de relaties met je teams
en met de begunstigden
veranderd?
Niemand was voorbereid op een dergelijke crisissituatie. In een noodsituatie
moet je leren managen, een actieplan
opstellen, afremmen waar nodig, nadenken, beslissingen nemen en resultaten
inschatten.

Een GIFT om ons in staat te stellen door te gaan met
het bieden van zorg aan de meest behoeftigen tijdens
de Covid-19-crisis

HET MOMENT OM TIJD TE GEVEN !

Contacteer ons via e-mail: posteliege@armeedusalut.be

Eenzaamheid
bij ouderen,
een plaag door de
veiligheidsmaatregelen
JUMET
Terwijl de pandemie van Covid-19 de
wereld treft, blijven de voorgangers
van de geloofsgemeenschap van
het Leger des Heils beschikbaar,
waarbij ze zo goed mogelijk
luisteren en proberen zich aan te
passen aan de nieuwe behoeften
die worden geuit. In Jumet wordt
geleidelijk aan een nieuw ritme
gevonden; hulp voor de meest
fragiele mensen wordt gaandeweg
opnieuw uitgevonden.
Eenzaamheid is een van de plagen voor
de ouderen in onze geloofsgemeenschap.
Terwijl de bevolking het leven van
opsluiting doorbreekt via sociale
netwerken en het internet, zijn ouderen
vaak uitgesloten van deze mogelijkheden
en worden ze nog dieper in de marge
van de samenleving weggedrukt. Terwijl
velen van hen vroeger de activiteiten
van onze organisatie trouw bijwoonden,
blijven zij daar nu van verstoken. Soms
ver weg van hun familie, zijn de wekelijkse
bijeenkomsten in onze gebouwen vaak
het enige sociale contact. Het is ook een
kans om hen te voorzien van voedselhulp,
omdat velen van hen leven van een klein
pensioen, dat hen vaak niet in staat stelt
om in hun behoeften te voorzien.
Daarom moeten we vandaag de dag
de relaties, het gemeenschapsleven,
opnieuw uitvinden. Zo is telefonie hét
middel geworden om contact te houden,
om nieuws te horen of zelfs om een
“pastoraal bezoek” te brengen. Natuurlijk
ontbreekt het ons aan emotionele
banden, maar telefonisch contact met
onze oudsten geeft hen het gevoel dat
ze bestaan. Wat de voedselhulp betreft,
wordt er zoveel mogelijk elke twee weken
een pakketje bij hen thuis afgeleverd.

“Eenzaamheid is een zware slag voor
ouderen in onze gemeenschappen”
Ook de verdeling van de voedselhulp voor de armste gezinnen is aangepast. Het was
noodzakelijk om jongere vrijwilligers te vinden die beschikbaar waren en bereid waren
om zich met de beperkingen van de veiligheidsmaatregelen bezig te houden. Maskers,
handschoenen en hydroalcoholische gel worden hen ter beschikking gesteld om de
risico’s op besmetting zoveel mogelijk te beperken.
Het tempo van de werkzaamheden is enorm veranderd en het programma moest
worden aangepast. Voorheen richtte men zich op klassieke spirituele activiteiten,
maar alles moest opnieuw worden uitgevonden. Telefonische gebedskettingen
worden georganiseerd, veel e-mailverkeer, virtuele ontmoetingen worden gepland. Er
worden verschillende relaties gecreëerd, soms met meer diepgang dan gewoonlijk.
Verschillende mensen hebben aangegeven dat ze op een spirituele zoektocht zijn. Het
is vaak in tijden van twijfel en onrust dat men zich tot God wenst te wenden.
Een van de neveneffecten van deze crisis is ook de afname van de financiële middelen.
Sinds het begin van de quarantaine kunnen onze geloofsgemeenschappen de verkoop
van tweedehandskleding niet meer organiseren en komt er vrijwel geen collecte meer
binnen van de gelovigen. Aan de andere kant blijven er rekeningen binnenkomen en
moeten er nieuwe uitgaven worden gedaan om een minimum aan activiteiten in alle
veiligheid te kunnen handhaven.
Natuurlijk denken we ook aan het verloop achteraf. We zullen onze werkwijze
ongetwijfeld nog moeten aanpassen, maar onze missie, die meer dan 130 jaar geleden
in België begon, zal worden voortgezet. “We zetten onze bediening voort met
het volste vertrouwen in de Heer.” vertrouwt Majoor Bertrand Lüthi, die de leiding
heeft over de geloofsgemeenschap in Jumet, ons toe..
Cécile Clément
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Ten alle prijze de voedselhulp verderzetten!
Majoors Margrith en Philippe Lescale zijn
verantwoordelijk voor de geloofsgemeenschap van
Quaregnon en van Seraing. Onder de vele sociale
activiteiten vormt voedselhulp in normale tijden een
belangrijk onderdeel. Het is in principe ook een kans
om samen een kop koffie te drinken, een babbeltje te
slaan, banden te creëren.
Helaas is in deze epidemieperiode het respecteren van
de sociale afstand een prioriteit en moeten er oplossingen
gezocht worden om hun missie voort te zetten. Tijdens een
korte onderbreking is er nagedacht over een nieuwe aanpak
van de activiteiten, temeer omdat veel vrijwilligers al in de
minder gunstige doelgroep 65+ zitten. Gelukkig bieden nu ook
geleidelijk jongere mensen hun diensten aan.
In Seraing heeft een lid van de gemeenschap maskers gemaakt
en worden er handschoenen ter beschikking gesteld aan
de vrijwilligers. De begunstigden moeten nu buiten wachten
en om beurt binnenkomen om een pakket op te halen. We
stelden pakketten met levensmiddelen samen, ons vriendelijk
aangeboden door de Voedselbank. Sommige behoeftigen
vinden nog nauwelijks transport om hun noodzakelijke
pakketten af te halen.
In Quaregnon wordt in normale tijden eerder noodvoedselhulp
geboden. Pakketten worden gemaakt dankzij de geldinzameling
tijdens een concert aan het begin van de winter door musici van
de geloofsgemeenschap. Deze pakketten worden afgeleverd
aan de deur bij de meest kwetsbare mensen die niet overleven
zonder voedselhulp. Zij houden rekening met de aanbevelingen
betreffende de ‘Social Distancing’. Het is een gelegenheid voor

QUAREGNON /SERAING

Majoor Lescale om een woordje te wisselen en een kaartje met
een bemoedigende tekst aan te bieden.
Gewoonlijk wordt er op zondagochtend in Mons een ontbijt aan
de minderbedeelden aangeboden. Maar deze dienst moesten
we stopzetten. Wij verwachten een snelle oplossing te vinden
om in alle veiligheid het ontbijtmoment verder te zetten. De ruimte
waar we de mensen verwelkomen is te krap, de vrijwilligers
zijn wat ouder en ook qua materiaal moet het organisatorisch
haalbaar zijn. Een extra uitdaging die we aangaan!
“De behoeften zijn enorm, zowel materieel als geestelijk, onze
hele aanpak moet opnieuw worden uitgevonden”, zegt majoor
Margrith Lescale.
Gebrek aan contact schept moeilijkheden voor veel geïsoleerde
mensen. Majoors Lescale hebben verschillende acties opgezet
om met elkaar in contact te blijven en te informeren hoe het
met de mensen gaat. De telefoon is hiervoor het belangrijkste
contactmiddel. Dankzij dit kanaal kunnen mensen hun angst
uitdrukken, een bemoedigend woordje toekrijgen, bidden.
Wat de bidstonden betreft, deze staan niet stil, integendeel.
Het internet is een zeer handig kanaal voor de verspreiding.
Momenten van bezinning worden per e-mail gedeeld, geprint en
in brievenbussen verspreid voor degenen die nog geen toegang
hebben tot de moderne technologieën.
“We hebben gehandeld naar de hoogdringendheid van de
situatie. Uit deze crisis moeten we leren om snel te anticiperen
en om te gaan met onvoorziene situaties.” vertelt Majoor
Philippe Lescale ons.
Cécile Clément

Voedselbedeling in Seraing
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Zelf mondmaskers maken :
jezelf en anderen
beschermen

BRUSSEL-CENTRAAL

Voedselhulp
neemt toe tijdens de
inperkingsperiode

BRUSSEL-CENTRAAL

Geconfronteerd met de uitbraak van Covid-19 was
het noodzakelijk om regelingen te treffen en ons
te reorganiseren om de voedselhulp voor de meest
hulpbehoevenden voort te zetten. Maar hoe kunnen
we zorgen voor voldoende maskers voor het personeel
en de vrijwilligers?
Pas afgestudeerd in human resources – en op zoek naar een
baan – heeft Johanna zich vol overgave over dit probleem
gebogen. In de beginfase dacht ze alleen maar aan de
bescherming van haar vader, die de leiding heeft over het korps
Brussel-Centraal. Maar ze besefte al snel dat de behoefte veel
groter was. Wie zorgt er voor de bescherming van mensen die
op straat leven? Waar kunnen zij maskers vinden?
Johanna schuimde internet af op zoek naar tips en tests voor
het maken van mondmaskers. En dit ondanks het feit dat
ze nog nooit een naaimachine van dichtbij had gezien. Toen
ze beslist had welk model met type 2 bescherming ze ging
produceren, moest ze op zoek naar het gepaste materiaal. Na
een eerste contact stemde een vriendelijke stoffenhandelaar
in om zijn winkel uitzonderlijk voor dit project te openen. Zij
had de tijd had om de nodige benodigdheden zelf te kiezen:
stof, elastiek en garen, waarvan de handelaar een deel niet
aanrekende.
Een klein bedrijfje van zes vrijwilligers maken momenteel
250 maskers. Ze worden verdeeld onder vrijwilligers en
daklozen in precaire situaties. Deze maskers zijn zeer nuttig
tijdens de periode met beperkingsmaatregelen en naar alle
waarschijnlijkheid ook daarna. De maskers moeten worden
gewassen, zodat ze hun effectiviteit kunnen behouden. Ook
hier liet Johanna zich gaan in haar ideeën, want ze droomt al
van een wasserette !
Cécile Clément

Voedselbedeling in Brussel, met medewerking van de
vrijwilligers van de vereniging Serve the City

Voorheen werden er ongeveer 60 maaltijden per week
uitgedeeld aan de daklozen en behoeftige mensen.
Maar uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke
middelen!
Meer en meer personen in nood weten ons vandaag te vinden.
De maaltijden worden bedeeld op dinsdag en vrijdag voor niet
minder dan 150 personen!
“Een reorganisatie drong zich op. We werden geconfronteerd
met de tijdelijke sluiting van andere voedselhulpdiensten in
Brussel. Het is heel belangrijk om minstens één keer per week
een warme maaltijd te kunnen aanbieden. Maar dit vereist
een andere benadering en aanpak”, zegt majoor Estievenart,
verantwoordelijk voor deze dienstverlening.
Onze organisatie heeft personeel en financiën moeten vrijmaken
om onze missie te kunnen voortzetten: menselijk nood lenigen.
Deze crisis heeft ons gedwongen om met aan te passen.
De behoeften zijn immens en dat zal waarschijnlijk nog
noodzakelijker worden wanneer het “normale” leven weer hervat
zal worden.
Cécile Clément
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GROTE NATIONALE GELDINZAMELING
UW GIFT IS VITAAL EN ESSENTIEEL OM ONZE SOCIALE ACTIES
VERDER VOORT TE ZETTEN IN HEEL BELGIE.

WE WETEN DAT WE OP UW STEUN KUNNEN REKENEN,
DAAROM DOEN WE EEN BEROEP OP UW VRIJGEVIGHEID.
Door een overschrijving naar rekeningnummer
BE53 1910 5124 4153 EUR, ten behoeve van
de Sociale Werken van het Leger des Heils.

Door www.legerdesheils.be
te bezoeken en te klikken op
‘Doe een gift’.

Hartelijk DANK
Het Leger des Heils heeft € 40.000 aan steun
ontvangen via de Koning Boudewijnstichting,
die snel de middelen ter beschikking stelde aan
organisaties die zich inzetten voor de bestrijding
van armoede en daklozen om hun kwetsbare publiek te helpen in deze periode van strijd
tegen het coronavirus.
Go !

Het Leger des Heils dankt alle medewerkers,
voorgangers, vrijwilligers, legerleden en vrienden
die zich mobiliseren voor de meedogenloze
strijd tegen de precarisering van veel mensen
tijdens deze sanitaire crisis die we doormaken.
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