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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.

Editoriaal

Blijven we ons inzetten
of gaan we op zoek naar een rustige plek?
Wij engageren ons opnieuw!
Kunnen we ons verzoenen met
een ‘aan
gepaste en nieuwe’
levensstijl en tegelijkertijd een
rus
tig moment in afzondering
zoeken?
Overal ter wereld lijkt het enthousiasme terug aan te zwengelen,
maar de economie herstelt zich maar aarzelend, net zoals de
sportevenementen en de religieuze diensten.
Terugdenkend aan het “gewone” leven zoals we dat kenden,
proberen we ons voor te stellen hoe het leven in de toekomst zal
evolueren met de aanwezigheid van COVID-19.
Voor de pandemie zochten we af en toe wat afzondering om
even het lawaai en de dagelijkse drukte achter ons te laten. Na
maanden van isolement snakken we nu naar fysieke en sociale
contacten, een koffietje drinken met enkele vrienden, wandelen
in de stad, een dagje doorbrengen met ons gezin in het park. De
beknotting van onze vrijheid laat zich voelen nu niet alles meer
is toegelaten.

Te midden van deze pandemie is innoveren een noodzaak en
heeft het ons ertoe gedwongen om inventief voor de dag te
komen: werkvergaderingen, bijbelstudies,... via de telefoon en
videoconferenties hebben het mogelijk gemaakt de oceanen
over te steken. Fanfares die samen spelen, elke muzikant van
uit zijn eigen huiskamer, honderden mensen die tot de Heer
zingen zonder samen te zitten in een grote zaal, onze bejaarde
of geïsoleerde leden die de erediensten vanuit hun woning
bijwonen, de medewerkers van het Leger des Heils die de
noodlijdenden blijven ondersteunen en dienen... Dit zijn de
gaven die God overvloedig uitstrooit. De Apostel Paulus schreef:

“Het doel is het verwerven van de hemelse beloning
die God mij in Jezus Christus zal geven.”

Hoop staat centraal in onze missie, daarom blijven we doorgaan
met onze opdracht en blijven we in gemeenschap met God. Wij
kunnen dus geëngageerd blijven én in Hem een rustige plaats
van vernieuwing vinden.
Lt-kolonel Grant EFFER
Secretaris-generaal

« Innoveren is een noodzaak
en dwingt ons om inventief voor de dag te komen. »
Go !
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Editoriaal

“Wij moeten inspanningen doen
om van deze wereld een plek
te maken die aangenaam is
en waar elkeen zijn plaatsje vindt.”
ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

WAARDIG WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

Hoop geven !
De COVID-19 pandemie heeft
duidelijk gemaakt hoe groot de
ongelijkheden zijn die in onze
samenleving bestaan.
Deze ongelijkheid is altijd onder
de oppervlakte gebleven en is
grotendeels genegeerd door de
samenleving in het algemeen en
door de regeringen in het bijzonder.
Het Leger des Heils heeft samen met andere instanties en
organisaties geprobeerd om deze ongelijkheden grotendeels
aan het licht te brengen, met name voor mensen die in extreme
armoede leven zoals daklozen, mensen zonder papieren,
ouderen, etnische minderheden (in het bijzonder de Roma).
De pandemie heeft perfect geïllustreerd dat het vermogen van
onze meest kwetsbare mensen om te herstellen van de crisis,
weinig perspectief biedt. Dit allemaal door de slechte toegang
tot gezondheidszorg, povere huisvesting, weinig vooruitzichten
op de arbeidsmarkt, om maar een paar van de problemen te
noemen. Deze tekortkomingen houden mensen systematisch in
de armoedeval en bijna zonder realistische hoop om hun situatie
te verbeteren.
Dit bouwt zwakheden op die de hele samenleving beïnvloeden.
Als onze meest kwetsbaren eronder lijden, lijdt de samenleving
er als geheel evenzeer onder. In het geval van COVID-19 zijn de

meest kwetsbaren ook degenen die het meeste risico lopen om
de ziekte te krijgen, de ziekte door te geven en eraan te sterven.
Een betere zorg voor al onze mensen maakt de hele samenleving
gezonder.
In dit nummer illustreren we een aantal van de diensten en
activiteiten die we aanbieden, die hoop proberen te brengen aan
individuen om zichzelf op te werken naar een betere situatie.
Ze illustreren ook dat het werk van het Leger des Heils bijdraagt
aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, in het bijzonder

nr 8: “Eerlijk werk en economische groei” en nr 10:
“Ongelijkheid verminderen”.
In de Bijbel maakt God duidelijk dat iedereen gelijk geschapen
is, maar in een ‘gevallen’ wereld is dat duidelijk niet zo, zoals de
wereld nu is. “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Marcus 12
v 31).
Met deze dingen in ons achterhoofd moeten we ernaar streven
om van de wereld een betere plek te maken voor ALLE mensen
om te leven.
God zegene u en veel dank voor uw steun.
Majoor Mike Stannett
Vice-voorzitter
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Objectief nr 10 : Ongelijkheid verminderen

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

Vechten tegen ongelijkheid
Het trieste nieuws in verband met
racisme en de dood van George
Floyd in de Verenigde Staten – te
midden van de Covid-crisis – doet
ons onwillekeurig denken over
een andere doelstelling van duurzame ontwikkeling die door de VN
is voorgesteld: de strijd tegen de
ongelijkheid op te drijven.
George Floyd was een voormalig medewerker van het Leger des Heils in
Minneapolis. De manier waarop hij zijn
leven liet is schokkend voor allen die
geloven in een rechtvaardige en gelijkwaardige, bij wet geregelde samenleving.
Generaal Brian Peddle, internationaal
leider van het Leger des Heils, riep bij
deze gelegenheid alle afdelingen op
om racisme aan de kaak te stellen en
hij verwoordde het internationale standpunt van onze beweging in deze kwestie aldus :

“(...) Het racisme blijft een negatieve
kracht in onze wereld. Ieder van ons,
op eigen niveau, draagt er toe bij dat
mensen zich “slachtoffer” voelen door
waarden en respect voor de identiteit
van een persoon te baseren op de associatie met huidskleur of etnische afkomst.
Als leider van het Internationale Leger
des Heils, dat actief is in 131 landen,
ken ik de onrechtvaardigheid, de ongelijkheid tussen de volkeren en een lange
lijst van maatschappelijke uitdagingen
die ervoor zorgen dat mensen zeggen
(zoals de laatste woorden van Floyd) :
“I can’t breath’ (“Ik krijg geen adem”).
Hoewel deze verklaring in oorsprong
betrekking heeft op de Verenigde Staten, kunt u, als u goed luistert, hetzelfde horen van Rohingya’s, migranten,
vluchtelingen en asielzoekers. Je hoort
het van COVID-19 slachtoffers voor wie
geen ademhalingsapparatuur voorhanden is en daardoor in ademnood komen.
Het leven is niet voor iedereen eerlijk.
(...)”

Go !
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Internationaal standpunt van het Leger des Heils over
racisme1 (uittreksel)
Racisme is de overtuiging dat rassen verschillende culturele kenmerken
hebben die bepaald worden door erfelijke factoren en dat dit sommige rassen
intrinsieke superioriteit geeft ten opzichte van andere. De term “racisme”
verwijst ook naar politieke of sociale programma’s die op deze overtuiging
zijn gebaseerd.
Het gebruik van de term “ras” zelf wordt betwist, maar over het algemeen
wordt deze term gebruikt om te verwijzen naar een afzonderlijke groep die een
gemeenschappelijke etniciteit, nationale afkomst, afkomst en/of huidskleur
heeft. Het Leger des Heils stelt racisme in al zijn vormen aan de kaak.
Het is fundamenteel onverenigbaar met het christelijk geloof dat ons
voorhoudt dat alle volkeren zijn geschapen naar het Gods beeld en gelijkenis.
Het Leger des Heils is van mening dat de verscheidenheid aan culturen en
afkomst een meerwaarde is voor deze wereld.
Zij is er vast van overtuigd dat racisme in strijd is met Gods bedoeling voor
de mensheid, maar wij stellen vast dat de neiging tot racisme aanwezig is
onder alle volkeren en in alle samenlevingen. Rassendiscriminatie kan vele
vormen aannemen, waaronder stammenoorlogen 2, onderlinge kastestrijd 3
en het afkeuren van vreemde culturen 4.
Racisme is niet altijd het resultaat van individuele houdingen, maar kan ook
voortbouwen op sociale structuren en systemen. Soms is racisme openlijk en
opzettelijk, maar vaak is het onbewust.
Cécile Clément
1. Wil je meer te weten komen over het
standpunt van Het Leger des Heils:
https://www.salvationarmy.org/isjc/ips

3. Onderscheid tussen mensen op basis van
een hogere of lagere kaste waartoe zij behoren.

2. Toestand van stammenstrijd of van collectieve weerstand tegen mensen die geen
deel uitmaken van de eigen stam of groep,
voortvloeiend uit een al te sterk gevoel van
verbondenheid binnen een stam of groep.

4. Personen of groepen die er stilzwijgend of
uitdrukkelijk vanuit gaat dat het eigen volk
en haar cultuur superieur zijn aan andere
volkeren en culturen.

Objectief nr 10 : Ongelijkheid verminderen

Begeleiding aan huis
Met de voortdurende zorg om ieder mens in staat
te stellen een waardig leven te leiden, in een
leefomgeving die sociale en economische re-integratie
vergemakkelijkt, is het belangrijk dat het Leger des
Heils zich steeds meer inzet voor degenen die in het
bijzonder door sociale en economische uitsluiting
worden getroffen.
De dienst “Begeleiding aan Huis” van het Leger des Heils,
gevestigd in Koekelberg in de Brusselse regio, wil hulp verlenen
aan personen en gezinnen die enerzijds een onthaaltehuis of
een andere residentiële setting verlaten of het leven op straat
vaarwel willen zeggen, zelfstandig willen gaan wonen maar er
zich ook bewust van zijn dat ze een zekere steun nodig hebben
op psycho-sociaal, administratief en budgettair vlak om hun
autonomie ten volle te kunnen beleven.
Anderzijds worden wij ook aangesproken door en voor mensen
die reeds zelfstandig wonen maar onze hulp nodig hebben om
niet verder af te glijden naar een precaire situatie waarbij ze hun
woongelegenheid zouden kunnen verliezen.
Het is dankzij de totstandbrenging van een echte vertrouwens
relatie tussen de maatschappelijk werker en de begunstigde dat
de begeleiding succesvol en in de tijd beperkt zal zijn.

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

KOEKELBERG
Ontmoeting met Marc, opgevolgd door de
dienst Begeleiding aan Huis
Ik ontmoet Marc tijdens de kookgroep, georganiseerd door
de dienst Begeleiding aan Huis van het Leger des Heils
in Koekelberg. Elke dinsdag kan men tegen 3,50€ een
3-gangenmenu nuttigen in een gezellige, vriendschappelijke
sfeer.
Na een stukgelopen relatie met een alcoholiste en door
gezondheidsproblemen, komt Marc in de problemen. Uiteindelijk
komt hij terecht op straat. Via zijn verblijf in een opvangtehuis,
slaagt hij erin om in een begeleide studio te wonen. Hier kan hij
behoorlijk goed zijn plan trekken maar hij constateert dat hij hulp
nodig heeft om zelfstandig te wonen en wordt doorverwezen
naar onze dienst Begeleiding aan Huis.
Via deze begeleiding vindt Marc een luisterend oor en
ondersteuning. Door bepaalde activiteiten die jaarlijks worden
aangeboden zoals een barbecue, een reis, culturele uitstappen
bouwt Marc een sociaal netwerk op. Marc is gepassioneerd
door lekker eten, hij maakt regelmatig lekkere gerechten voor
hemzelf klaar zoals konijn, mosselen,…Een zwaantje (=gebakje)
met extra veel slagroom koopt hij bij een bakker in Halle want
daar zijn ze het lekkerst.
Door de vertrouwensrelatie die is ontstaan tussen Marc en
de dienst Begeleiding aan Huis, besluit Marc om zich ook op
budgettaire vlak te laten opvolgen. Hij ontvangt elke twee weken
zakgeld en vindt dit een prima oplossing om te leren om een
budget en uitgaven te beheren.
Ondanks zijn leeftijd, 58 jaar, en enkele gezondheidsproblemen
wil Marc graag aan de slag. Stil zitten is niets voor hem.
Ook in deze fase wordt hij begeleid door zijn maatschappelijk
werkster want de administratieve rompslomp is vaak complexe.
Dankzij deze vorm van hulpverlening lukt het Marc om zelfstandig
te blijven en uit te kijken naar wat de toekomst brengt.
Esther Tesch

Marc vond geleidelijk aan zijn zelfstandigheid
in ons systeem van begeleid wonen.
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Objectief nr 8 : Waardig werk en economische groei

Leuke koopjes
In de huidige consumptiemaatschappij is altijd méér
hebben, of groter en mooier bezitten dan wat je
buurman heeft, vaak een doel op zich. De Covid-19
crisis dwingt ons om onze prioriteiten te herzien.
Consumptiepatronen veranderen, misschien zal zelfs een zekere
bewustwording ons naar een meer verantwoorde consumptie
leiden, wat nog niet betekent dat we echt ecologisch gaan
consumeren.
Het verminderen van sociale ongelijkheid is een belangrijke
missie van het Leger des Heils. Onze tweedehandswinkel “Het
Trefpunt” in Antwerpen stelt alles in het werk om haar klanten
milieubewust te laten aankopen.

WAARDIG WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

ANTWERPEN
de kleinkinderen, spulletjes om aan anderen te geven of voor
mezelf. Dat kunnen boeken zijn, speelgoed maar in hoofdzaak
kleding.
De winkel heeft de afgelopen jaren al heel wat aanpassingen
doorgevoerd. Het is er nu gezellig en ontspannend om te
winkelen. Als je er dan ook nog in slaagt om iets te vinden dan is
je dag geslaagd.
Niserine
“Ik ben Niserine, ik heb vier kinderen en werk al bijna 21 jaar in
de zorgsector.
Anderen vooruit helpen, er zijn voor een ander, is voor mij heel
belangrijk.
De winkel ‘Het Trefpunt’ heb ik ontdekt toen ik op zoek was voor
een klant naar meubels en kleding… aan een redelijke prijs. Deze
man leefde in een armtierige woning en bezat niets meer, zelfs
de basismeubeltjes ontbraken in zijn woning. Ik zocht naar een
oplossing en zo ontdekte ik de winkel van het Leger des Heils.
Daar stonden er degelijke en duurzame voorwerpen te koop aan
zeer democratische prijzen. Ondanks dat de meubels en kleding
tweedehands zijn, voelden ze voor deze klant als nieuw aan.
In het begin was ik enkel geïnteresseerd om gericht koopjes te
vinden voor mijn klanten, zoals voor een 80-jarige mevrouw die
geen nieuwe broek kon kopen. Een tweedehands broek bij ‘Het
Trefpunt’ voldeed echter ruimschoots. Nu ik de smaak te pakken
heb, ga ik er ook op zoek voor mezelf en mijn gezin.

De winkel Het Trefpunt biedt een ruime keuze aan
leuke spullen en tweedehandskledig

Getuigenissen
Anita
“Als mama van twee kinderen en vier kleinkinderen snuister ik al
mijn leven lang in tweedehandswinkels, op zoek naar bruikbare
spulletjes.
Ik kom uit een gezin met zes broers en zussen waar het
gangbaar was om kledij door te geven van het ene kind op het
andere.

Door mijn bezoekjes aan de tweedehandswinkel is mijn visie
op dit soort winkels veranderd. Vroeger dacht ik er niet aan
om kleding te dragen die niet nieuw was aangekocht. Na een
wasbeurt vind ik het nu wel fijn deze ‘nieuwe’ kledij te dragen.
Shoppen in deze winkel geeft me een goed gevoel. De
vrijwilligers die er werken doen zo hun best om de winkel proper
te houden en alles mooi te sorteren. En... zij hebben steeds tijd
om met de klanten een babbeltje te slaan.

Dankzij deze prijsbewuste opvoeding, heb ik later zelf nooit veel
geld uitgegeven aan kleding. Dure kledij aankopen past niet in
mijn koopgedrag.

Ik realiseer me terdege dat er mensen moeten rondkomen
met 50€ per week om zich te voeden, te kleden, en hun
medicijnen aan te kopen. Gelukkig helpt het Leger des Heils
deze mensen met voedselpakketten en ook hun aanbod van
tweedehandsspullen levert een bijdrage aan een aangenamer
leven voor wie het niet zo breed heeft.”

Zo ben ik al enkele jaren klant bij de winkel ‘Het Trefpunt’. Ik
spring op de fiets en ga op zoek. Ik vind altijd wel iets voor

Cécile Clément en Esther Tesch

Go !
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Bij ons in de buurt

Hun leven krijgt een nieuwe wending
SERAING
Hermilie en Lenaïc zijn de nieuwe officieren
(predikanten) van het Leger des Heils in Seraing.
Hermilie werd ondanks haar Haïtiaanse afkomst
geboren in Parijs. Bij haar huwelijk vervoegde zij zich
bij haar man in België. Lenaïc woonde zowat over gans
België met zijn officiers-ouders, die de leiding hadden
over verschillende geloofsgemeenschappen.
Gesprek met de luitenanten Hermilie en Lenaïc Estievenart.
Hebben jullie altijd de roeping gevoeld om voorganger
te worden?
Hermilie : Na het einddiploma in gezondheidszorg en sociale
wetenschappen, behaalde ik nog het diploma postgraduaat
psychomotorische therapie. Deze studie heeft me ertoe
aangezet om mijn grenzen te verleggen. Ik ben dankbaar dat
ik kon werken en me bekwamen met zowel ouderen, vrouwen
als kinderen, eerst in Frankrijk en vervolgens in België. In deze
periode liet er een steeds wederkerende vraag me nooit los:
bevond ik me op de juiste plaats waar God mij verwachtte? Mijn
geloof had immers een primordiale plaats in mijn leven. Ik ben
altijd op zoek geweest naar Zijn voorbestemming voor mij. Ik ben
ervan overtuigd dat God ons vandaag de dag nog steeds roept.
Lenaïc : Ik volgde ook een sociale opleiding, met een
specialisatie als opvoeder. Ik heb het geluk gehad om met
verschillende probleemgroepen te kunnen werken: kinderen,
mensen met een handicap, daklozen, drugsverslaafden.
Tegelijkertijd was ik zeer betrokken bij de jeugdactiviteiten van
het Leger des Heils, in zulke mate dat ik verantwoordelijke werd
van de jeugdafdeling.
Welke motivatie zit er achter de wending in jullie
leven?
Hermilie : Na een paar jaar werken aan de gezondheidstoestand
van patiënten met psychische klachten voelde ik diep van
binnen dat ik geroepen was om Gods liefde aan anderen over
te brengen. Deze onvoorwaardelijke liefde voelde voor mij
persoonlijk als een heel bijzondere werkelijkheid aan. Zo zag ik
duidelijk het pad dat God mij vroeg om te bewandelen. Ik kan dit
gevoel moeilijk overbrengen op buitenstaanders, maar zelf voel
ik mij goed bij de taak die ik vandaag uitvoer.
Lenaïc : Ik ging enorm op in mijn werk als opvoeder, maar ik
werd er mij ook stilaan van bewust dat God mij riep om Zijn liefde
te verkondigen en over te brengen op de mensen om mij heen.

Luitenanten Estievenart drukken hun stempel
op de afdeling Seraing

Hoe zien jullie het ambt als officier bij het Leger des
Heils (voorganger)?
Hermilie : Toen ik deelnam aan de activiteiten van het Leger
des Heils, groeide ik op met het motto: “Toegewijd ten dienste
staan van God en mijn naaste”. Ik leerde de waarde appreciëren
van hen die mensen in nood helpen. Mijn studiekeuze heeft
er ook toe geleid dat ik mensen met speciale behoeften heb
ontmoet en naar hen heb geluisterd. Ik ben dankbaar dat ik de
vaardigheden uit mijn opleiding kon toepassen om hen verder
te helpen. Ik hou van teamwerk, het uitwisselen van kennis
waardoor we in staat zijn om ook meer complexe problemen
aan te pakken.
Lenaïc : Het Leger des Heils staat bekend om het aan
passings
vermogen om in te spelen op nieuwe toestanden
en alert te reageren op onvoorziene situaties. Dit was de
afgelopen maanden het geval tijdens de Covid-19-crisis. Ik wil
mijn creativiteit gebruiken om de lopende projecten waaraan ik
meewerk doeltreffender te maken.
“Ik weet niet waar ik heen ga, maar het gaat me beter
als ik jouw hand vasthoud.” Alfred de Musset.
Dit citaat vat niet alleen onze relatie als koppel perfect samen,
maar eveneens onze relatie met God.
Cécile Clément
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herstellen

van gebroken

ZONDAG
27 SEPTEMBER

Herstellen van
gebroken relaties.
Streef naar
volle herstel,
bemoedig elkaar,
wees eensgezind,
leef in vrede.
2 Kor. 13:11

JAARLIJKSE
GEBEDSDAG VOOR
SLACHTOFFERS
VAN
MENSENHANDEL
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