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DOSSIER
Luik : een goede samenwerking
en steeds op de eerste rij
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.
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Het Koude Plan

Voorwoord

Sociale gerechtigheid
Ik heb nog een levende
herinnering aan de lessen
zedenleer waarmee mijn leraar
elke schooldag begon.
Dit waren zeer plechtige momenten
waarop alle leerlingen rechtop
achter hun lessenaars gingen staan
om in stilte te luisteren naar de voorgelezen teksten over
welgemanierdheid en hoe dit in praktijk om te zetten.
Ik heb me vaak afgevraagd of ik wel alles zou kunnen onthouden
wat onze leraar met een diepe, indringende stem aan ons
voorlas. Was er echt een dik boek nodig met alle gedragsregels
in om een voorbeeldig leven te leiden? Geleidelijk aan leek
de gehele klas het belang in te zien om deze leerstof te
memoriseren. Hoewel we allemaal zowat dezelfde leeftijd
hadden, kwamen we uit een verschillend milieu en ons begrip
over waarden was helemaal niet hetzelfde. De cursus moraal, in
eenvoudige bewoording verteld, had het voordeel dat iedereen
de levenslessen kon vatten. Onmogelijk om de dagelijkse
boodschap niet te begrijpen, die erop gericht was om ons
allen, studenten, steeds verantwoordelijker te maken voor ons
gedrag. Is deze gelijkheid, in het genoten onderwijs, niet een
uiting van sociale rechtvaardigheid?

Geleidelijk aan
leek de gehele klas
het belang in te zien
om deze leerstof
te memoriseren.
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Doorheen de verhalen van het evangelie zet Jezus zich in voor
wie zich verstoten voelt, voor hen die onderaan op de sociale
ladder staan, of wie niet past in het gewone leven. Zijn blik is
gericht op degenen aan wie het laatst wordt gedacht. Jezus
vocht de gangbare normen aan die er niet van uitgingen dat
elkeen een gelijk recht op geluk en respect had. Hij nam het
voortouw en zei: “Wanneer u een maaltijd houdt, nodig dan
niet uw vrienden, broers, zusters, ouders of rijke buren uit.
Want dan verwacht je eveneens bij hen aan tafel te mogen
aanschuiven. Nodig de armen uit, zij die kreupel of lam zijn,
de blinden, en je zal gelukkig zijn, want zijzelf hebben niet de
middelen om je ook eens uit te nodigen.»
Met dit statement is de toon gezet voor het thema van
dit tijdschrift: hoe kunnen we toewerken naar een meer
rechtvaardige samenleving? Deze vraag verdient het om er bij
stil te staan, zonder onze verplichting uit het oog te verliezen om
“Hoop in het hart van onze missies te leggen!”
Kolonel Daniel Naud
Voorzitter

Voorwoord

“We gaan al deze
uitdagingen aan
met de hoop,
diep van binnen,
dat we ze zullen
aankunnen.”

Hoop
“Hoop in het hart van onze
opdracht” is dit jaar het thema
van ons werk, hier bij het Leger
des Heils in België.
We kunnen ook zeggen dat “Hoop het hart IS van onze
missie”.
In het nieuwe jaar worden we geconfronteerd met veel
uitdagingen, in het algemeen, in ons persoonlijk leven, in onze
organisatie, in onze missie.
We gaan al deze uitdagingen aan met de hoop, diep van binnen,
dat we ze zullen aankunnen.
Onze missie is om anderen de hoop te geven zodat ze hun
uitdagingen het hoofd kunnen bieden, hetzij door mensen
materieel, emotioneel of geestelijk te ondersteunen.
Het afgelopen jaar was zo’n moeilijk jaar. We werden
geconfronteerd met vele offers, maar zagen ook het
plichtsbesef van zoveel mensen in onze samenleving, van de
gezondheidsdiensten, de winkels, de overheid, de logistiek.
We zagen het effect op mensen die hun dierbaren verloren, of
die hun baan kwijtraakten of die geïsoleerd zijn.
Een van de pluspunten in dit moeilijke jaar was dat we nieuwe
vrienden hebben gemaakt, en dat onze goede kennissen bereid
waren om zich extra in te zetten. Mensen die klaar stonden
om te helpen en om onze missie te steunen. Niet alleen aan
de hulpzoekers brachten ze hoop, maar ook aan ons als

organisatie.
We voelden ons niet in de steek gelaten, er waren zoveel extra
helpers die zorg droegen en een handje toestaken. We voelden
ons sterker en aangemoedigd doordat meer mensen hun steun,
hun middelen, hun ideeën aanboden.
We voelden samen dat we beter waren dan voorheen.
We ontvingen zèlf een boodschap van hoop waardoor we in
staat waren deze hoop verder uit te dragen.
In dit nieuwe jaar zien we er naar uit, terwijl de crisis van de
epidemie aansleept, naar het moment dat deze pandemie zal
milderen zodat de mensen weer hun normaal leven kunnen
hervatten. We bidden dat we gesterkt worden om samen door te
gaan en hoop te brengen aan hen die het zo hard nodig hebben.
Moge uw eigen leven in 2021 vervult zijn met hoop.

Romeinen 15 vers 13: “God geeft mensen nieuwe hoop en
verwachting. En ik bid dat Hij jullie zal vullen met vreugde en
vrede door jullie geloof. Dan zullen jullie door de kracht van
de Heilige Geest steeds sterker worden, zodat jullie kunnen
volhouden.”
Moge de Heer je zegenen.
Majoor Mike Stannett
Vice-voorzitter
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Luik : een goede samenwerking en steeds op de eerste rij

Het “Koude Plan”: het Leger des Heils wordt opvangcentrum
Het “Koude Plan”, gecoördineerd door Relais Social du
Pays de Liège, de stad Luik en het OCMW, wordt elke
winter uitgerold. Het doel is om niemand tijdens deze
periode op straat te laten slapen. Dit plan loopt van
november tot maart. Met de steun van de Provincie Luik,
de Waalse overheid, de Federale overheid en Defensie, wordt
dit project volledig gereorganiseerd rekening houdend met de
huidige sanitaire crisis.
“Le Relais Social” van Luik, waarvan het Leger des Heils afdeling
Luik deel uitmaakt, heeft verschillende alternatieven uitgewerkt
om aan de behoeften van de noodopvang te voldoen. Dit met
inachtneming van de afstandsnormen binnen de opvangcentra
en met zorg voor de bescherming van zowel de gebruikers als
het personeel tegen de besmettingsrisico’s van Covid-19.
Om aan deze ongekende situatie het hoofd te bieden hebben het

Relais Social, het OCMW en de talrijke openbare en particuliere
partners hun krachten gebundeld, met name op het gebied
van het toezicht op de structuren. Om een opvangcapaciteit
te handhaven die gelijkwaardig is aan de voorgaande jaren, is
er extra infrastructuur voor dag- en nachtopvang geopend. Elk
neemt er de normen in acht inzake de sociale afstand binnen de
stad Luik en haar stedelijk gebied.
In Luik zijn de drie winterse nachtopvangcentra operationeel
met een beperkte capaciteit. In november kreeg het Leger des
Heils toestemming om in zijn lokalen in Chênée een opvang met
15 bedden op te starten, in geval van extreme koude.
De personeels- en de werkingskosten zullen door de stad
worden gefinancierd, de maaltijden en douches door het Leger
des Heils. De aanpassing van de lokalen en het onderhoud
ervan wordt verzorgd door 80 vrijwilligers die dagelijks hun
diensten aanbieden in het gemeenschapscentrum.
Dankzij een gulle gift wordt een deel van de uitgaven van de
nodige materiaal gedekt: 25 campingbedden, 70 slaapzakken,
hoeslakens en kussens.
De accommodatie ligt buiten het stadscentrum en daarom
garandeert onze partner TEC vervoer vanaf de plaatsen waar de
gebruikers zich laten inschrijven.
Mensen worden ontvangen met warme drankjes en er wordt
voldoende voedsel aangeboden om hun maag te vullen. Ze
hebben onbeperkte toegang tot wifi, wat vooral belangrijk is om
in contact te blijven met hun kennissen. Verscheidene keren per
week worden er tientallen douchebeurten aangeboden in onze
lokalen.
Christel Lecocq

Een tasje koffie drinken
om opnieuw van start te gaan
Door samen een koffietje te drinken en naar de vrijwilligers
te luisteren, kon Paul1 tijdig worden behandeld en kon
een beenamputatie voorkomen worden. Enkele maanden
geleden stopte hij met drinken en nieuwe vooruitzichten
op werk en huisvesting liggen nu voor hem open.
Plaatsen van bedden voor de opvang van daklozen

1 Fictieve naam
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Voedselhulp : een groeiende vraag om hulp
De gezondheidscrisis heeft sociale ongelijkheden bloot gelegd. De kerkgemeente van Luik heeft zijn diensten altijd gehandhaafd, ondanks de dreiging
van het gevreesde virus. Op een morgen
keek kapitein Michaël Druart even uit het
raam van zijn kantoor. Een sliert hulpbehoevende gezinnen, tientallen meters
lang, hoopten op een maaltijd. De winkels
waren reeds gesloten en de voorraad slonk
zienderogen. Er moest een beslissing worden genomen: het risico nemen door onze
laatste reserves aanspreken, of de hupbehoevenden met lege handen terugsturen.
De beslissing om de resterende maaltijden
en pakketten uit te delen werd genomen in
gebed en geloof: “We moesten deze gezinnen laten zien dat God hen niet in de steek

laat”, legt de kapitein uit.
Met het verzoek om een budgetaanpassing, hoopten we meer mensen te
kunnen helpen. Door de goedkeuring om
het aantal begunstigden van de gratis
bedeling te verhogen in het kader van het
Europees Hulpfonds en de Voedselbank
konden we een extra 660 mensen in nood
bedienen. Vandaag worden bijna 1.500
mensen geholpen door het korps. “Deze
crisis toont duidelijk wat de betekenis is
van de roeping van officieren in het Leger des Heils. Het is niet voldoende het
evangelie te verkondigen, wij moeten
het beleven, het zichtbaar maken door
onze handelingen en ons luisterend
oor”, voegt kapitein Druart eraan toe.
Christel Lecocq

Kapitein
Michaël Druart
“Wij geloven dat God
in staat is deuren te
openen die niemand kan sluiten, en
wij ervaren dat, meer en meer. Sinds
het begin van de crisis is er geen
dag geweest waarop we een tekort
aan maskers, gezichtsschermen of
voedsel hebben gehad. Wij wisten
dat de keuze om open te blijven
en onze diensten af te stemmen
op de huidige maatregelen, alleen
kon worden uitgevoerd met een
helpende hand van God. En wij
beleven elke week het wonder van
Gods genade ondanks deze crisis.”

Helpende handen van vrijwilligers
en partners voor het Leger des Heils
Het “Grand café de la Gare”
Op 18 maart 2020 overviel de lockdown ook België.
Dit nieuws had ongekende menselijke gevolgen, zowel
op sociaal als op economisch gebied. De kwetsbaren
werden nog kwetsbaarder.
Op 22 maart heeft een groep een krachtig en concreet
initiatief genomen om in deze moeilijke periode een grote
solidariteitsactie op touw gezet. Warme en evenwichtige
maaltijden werden aangeboden, bereid in de keukens van het
Grand Café de la Gare. Dit project werd geleid door “Les
Souliers du Coeur”, een vereniging zonder winstoogmerk die
sportmannen en -vrouwen samenbrengt, voornamelijk in het
profvoetbal. Een grote solidariteitsactie was toen geboren in
Luik... net zoals in de hele wereld!
Op 25 maart ging een keukenteam van start en de volgende
dag werden de eerste maaltijden aan de VZW’s verstrekt. De
actie ter ondersteuning van het werk van het Leger des Heils,
het OCMW en de sociale verenigingen duurde tot het einde van
de eerste lockdown. Veel diensten moesten immers worden
gesloten of belangrijker werk verrichten als gevolg van de
nieuwe behoeften in verband met de pandemie. Met meer dan
400 maaltijden per dag werden tot 31 mei bijna 30.000 complete
maaltijden geserveerd!
Christel Lecocq

Goedgeluimd een fijne maaltijd voorbereiden

Stéphan Uhoda, beheerder van het “Grand
Café de la Gare” in Luik
“Wij hebben aangenaam samengewerkt met
het Leger des Heils en een bijdrage kunnen
leveren aan haar dagelijks werk. Onze teams
hebben altijd hun best gedaan om aan de
behoeften te voldoen. Felicitaties, ook namens
het hele team, voor alles wat dagelijks gedaan
wordt, wetende dat wanneer deze crisis het
hoofd is geboden, niet alle noodsituaties zijn
opgelost”.
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Vrijwilligers en partners steken een handje toe bij het Leger des Heils
Vrijwilligers zetten zich op alle fronten in
Het team van vrijwilligers besloot de dienst
voort te zetten op het station en bij de meest
kwetsbaren aan huis te leveren. Eind december
waren meer dan 60 000 maaltijden en pakketten
uitgedeeld aan gezinnen (tegenover 20 000 in 2019).
Deze fundamentele missie van het Leger des Heils
– het verlichten van menselijk leed – krijgt zijn volle
betekenis te midden van de gezondheidscrisis.
“Sommige mensen vertrouwden ons toe dat wij
het enige bezoek waren tijdens de lockdown.” legt
kapitein Druart uit.
Toen de hulp van de plaatselijke verenigingen
wegviel hadden meer dan 300 gezinnen geen andere
uitweg dan zich tot het Leger des Heils van Luik te
wenden. Het gemeenschapscentrum is één van de
belangrijkste centra aan de rand van Luik geworden
met in totaal 600 gezinnen en 80 daklozen die
geholpen worden. Ongeveer 60 studenten krijgen
ook voedselhulp. De bezorging van pakketten bij de
mensen thuis loopt tevens nog steeds verder.
Er is een partnerschap met de burgerdienst tot
stand gebracht. Jongeren die op zoek zijn naar
een studierichting hebben zo de kans gekregen om
deel te nemen aan solidariteitsprogramma’s. Om de
begunstigden in staat te stellen een baan te vinden,
zijn in het kader van artikel 60 vier arbeidsplaatsen in
loondienst gecreëerd.
Christel Lecocq

Verse producten ontvangen en toegevoegd aan voorverpakt
voedsel dat eenmaal per week wordt uitgedeeld

Brigitte (geniet van de voedselhulp)
“Gezien de moeilijke periode die ik doormaak om met succes
in de maatschappij te re-integreren, heb ik me aangemeld voor
voedselpakketten. Ik ben er vanochtend voor het eerst naartoe
gegaan. Ik kende het Leger des Heils niet op deze manier. De
oprechte vriendelijkheid en vrijgevigheid van de vrijwilligers
raakte me diep. Elke keer als ik met hen in contact kom, ervaar
ik een moment van genade. In een wereld zo hard en koud, bijna
moorddadig, bieden zij liefde aan zonder vragen of oordeel. Ik wil
hen bedanken voor alles wat zij doen, want dat kan hen niet genoeg
gezegd worden, en ik dank God die Zich door hun inzet openbaart.
Ik heb een speciale intentie in mijn gebed gezet om hen te danken
en te helpen bij de materiële taken die, geloof het of niet, niet
tevergeefs zijn. Moge God dit Leger in zijn Hart blijvend opnemen.”

Operatie Christmas Box
Wie zich inschreef kreeg een compleet kerstmenu aan
huis geleverd door 20 vrijwillige chauffeurs.
Elk gezin kreeg een doos die was gevuld naargelang het aantal
personen in het gezin. Alles was gepland: een alcoholvrij
aperitief met toastjes, een voorgerecht, een hoofdgerecht,
een nagerecht, een geschenkje per persoon, het recept en een
videolink om het gerecht uit de doos klaar te maken. Kleine
spelletjes om rond de tafel te spelen, een kerstboodschap, een
Bijbeltekst, een persoonlijke uitnodiging om de zondagsdienst
bij te wonen, ideeën voor versieringen met producten uit
de natuur... (en dus een uitnodiging om te gaan wandelen
en materiaal te verzamelen), een kerstverhaal om te lezen,
eenvoudige spelletjes ...
Het doel van deze actie was kwetsbare personen de gelegenheid
te bieden een gezellige feesttijd door te brengen, isolement en
eenzaamheid te doorbreken, gespreksonderwerpen aan te
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23 december: thuisbezorging kerstpakketten en feest
maaltijden door gemotiveerde vrijwilligers

reiken voor het gezin en de ware betekenis van Kerstmis in
herinnering te brengen.
Christel Lecocq

DOSSIER
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Het Gemeenschapscentrum in Luik past zich aan in tijden van Covid
Zelfs op religieus vlak zal de crisis
niet het laatste woord hebben!
Leden van de Gemeenschap blijven
betrokken. We hebben geïnvesteerd
in videoapparatuur om de erediensten te verspreiden. De bijbelstudies
en gebedsbijeenkomsten zijn toegenomen.
De aankoop van audiovisuele apparatuur
voor het opstarten van een YouTube-kanaal onder de naam “Armée du Salut
LIÈGE” maakt de online uitzending van
erediensten mogelijk, ook bijbelstudies, opleidingen, sociale debatten. Wij

starten een predikingsopleiding om het
apostolische aspect van onze vereniging
te ondersteunen. Als onderdeel van de
pakketten ontvangen de mensen bijbelverzen en een uitnodiging om de uitzendingen te volgen.
Sinds meer dan een jaar komt een vrijwilligster Franse les geven. Haar kwaliteiten
als docente en haar opleidingscapaciteiten hebben ons in staat gesteld haar te
betrekken bij onze evaluatieprogramma’s
en doelstellingen. Zij is een echte aanwinst. In een structuur als de onze is zij
een godsgeschenk.

tecte droeg zij veel bij in de reorganisatie
van onze beschikbare ruimtes. “God
voorziet werkelijk in onze behoeften.”
zegt Kapitein Druart.
De slogan “Soep, Zeep en Redding” is
onze strijdkreet! “We willen er alles aan
doen om de missie van het Leger des
Heils uit te dragen,” zegt sergeant-majoor
Gloria, de aalmoezenier van het centrum.
“Wij houden onze ogen gericht op de
leer van Christus en de visie van onze
stichter: zielen tot de Heer brengen, ieder
mens helpen te groeien in godsvrucht en
de lijdende mensheid onvoorwaardelijk
dienen.”

Een andere dame sloot zich aan als vrijwilligster tijdens de lockdown. Als archi-

Christel Lecocq

Online uitzendingen op YouTube (Leger des Heils afdeling Luik) met kapitein Druart

Dank
DANK U WEL aan de gulle sponsor die de aankoop van materiaal heeft gefinancierd om de daklozen in
goede omstandigheden te kunnen huisvesten.
HARTELIJK DANK aan de donateurs die hebben bijgedragen aan het project Christmas Box.
Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en het Waals Gewest, die in ruime mate aan onze
acties hebben deelgenomen, kunnen wij onze strijd tegen sociale ongelijkheden verderzetten.
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Actualiteit

Hotel wordt aangepast als opvangcentrum

BRUSSEL

In het kader van de COVID-bestrijding heeft de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
Brussel een oproep gelanceerd aan alle sociale
verenigingen van Brussel om leegstaande hotels uit te
baten. Bij deze oproep werd vooral de nadruk gelegd op de
opvang van gezinnen en eenoudergezinnen. In hoofdzaak gaat
het om alleenstaande moeders met kinderen. Deze opvang is
voor dakloze families voorbehouden.

Er zijn 20 kamers, een eetzaal, een keuken, en een recreatiezaal
tot onze beschikking.

Sinds half december wordt de uitbating van het “Train Hostel”
in Schaarbeek toevertrouwd aan het Leger des Heils. Met
ondersteuning van de dienst “Begeleiding aan huis” wordt er
een algemeen begeleidingsplan voorgesteld aan de mensen
die worden opgevangen. In deze context is het inderdaad
gemakkelijker om een follow-up op te zetten om de re-integratie
van deze mensen in de samenleving te bevorderen.

Het is niet de bedoeling dat mensen hier een jaar verblijven
zonder actieplan. Het doel is om samen met de sociaal assistent
op zoek te gaan naar re-integratie, om ze van een precaire naar
een meer stabiele situatie te loodsen, zowel op het vlak van
administratie, financiën als van huisvesting,…

Op amper een maand tijd hebben we het nodige personeel
moeten vinden en aanwerven. Het team bestaat uit twee
sociaal assistenten, vier opvoeders, een onthaalmedewerker
en een schoonmaak/onderhoudsmedewerker. De vroegere
kok van het hotel was ook nog werkloos en werd na sollicitatie
aangenomen met een halftijds contract.

De mensen die via Brussels Help naar ons worden
doorverwezen, bevinden zich in een zeer precaire situatie.
Sommigen onder hen hebben geen geldige verblijfspapieren.
Gezinnen die geen enkele hulp genieten en afkomstig zijn uit
een Europees land kunnen eveneens in het Train Hostel terecht.

Het hotel is sinds half december geopend. Een familiale crisis
ligt gewoonlijk aan de basis van deze vrouwen in moeilijkheden.
Dit soort situaties zijn nog sterker aanwezig tijdens de
lockdown. De stad Brussel heeft in het algemeen een tekort aan
vrouwenopvang.
Voor het goede verloop van het gemeenschapsleven en om de
aanvragen met betrekking sociale hulpverlening te versoepelen
zijn er nog enkele aanpassingen noodzakeleijk.
De taal is vaak een barrière voor een goede communicatie, er
moeten soms tolken worden ingezet. Er worden ook regelmatig
bewonersvergaderingen georganiseerd waarbij de huisregels
worden besproken. We betrekken de cliënten in de huishouding
zoals de afwas doen, af en toe een maaltijd voorbereiden,…
Er heerst een huiselijke sfeer. Er is een lounge met televisie
voorhanden, op de woensdagnamiddagen worden er
activiteiten voorzien voor de kinderen.
Esther Tesch

Annelies Vanbeckevoort, projectverantwoordelijke

Extra hulp in de keuken
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“Mijn eerste maand Train Hostel was een heel bewogen
maand:kennis maken met de nieuwe werknemers, alles
klaarzetten voor de bewoners, ze leren kennen en samen
ontdekken wat hun noden zijn zodat ze optimaal begeleid
kunnen worden. Hoe goed men zich ook voorbereidt,
er zijn onverwachte dingen waaraan je het hoofd moet
bieden. Het gezegde “Alle begin is moeilijk” is hier niet
anders. Maar dankzij de hulp van collega’s binnen de
verschillende sociale werken van het Leger des Heils valt
stilaan alles min of meer op zijn plaats.”

Online

Het Trefpunt

ANTWERPEN

Zoals de naam zelf al suggereert, is Het
Trefpunt een netwerk dat ontmoetingen
bevordert, zowel fysiek als via moderne
kanalen. Het Trefpunt wil mensen uit hun isolement halen, contacten leggen tussen mensen
onderling die daar naar op zoek zijn.
In deze context organiseert het Leger des Heils
in Antwerpen verschillende activiteiten, waaronder groepsconversatie, chatgelegenheid,
het gebruik van internet aanleren. Zij bedelen
eveneens voedselpakketten en kleding. Wie
hulp zoekt kan psychisch en/of sociaal begeleid worden.
Omdat de Covid-19 maatregelen meer en
meer persoonlijk contact tussen mensen bemoeilijkt, hebben zij de werkwijze aangepast
zodat ze zich kunnen blijven inzetten om hun
doelstellingen te bereiken, binnen het wettelijk
kader.
- Psychosociale ondersteuning
Ze verwelkomen iedereen met persoonlijke,
relationele, familiale of administratieve problemen (zoals verblijfsregularisatie, betalingsmoeilijkheden van rekeningen en schulden,...)
Indien relevant verwijst de maatschappelijk
werker hen door naar een gespecialiseerde
dienst.
- Groepsconversaties
Anderstaligen die de Nederlandse taal willen
aanleren en houden van een conversatie om
hun woordenschat uit te breiden zijn welkom.
Zij ontmoeten mensen uit verschillende culturen om op een losse manier met elkaar te
praten. Gezien de huidige situatie vinden de
sessies online plaats op Zoom en worden deze
activiteiten begeleid door een animator.
- Distributie van voedselpakketten
en kleding
Wie zich in een moeilijke situatie bevindt, kan
voedselpakketten of kleding bekomen bij het
Leger des Heils. Voor hen die mobiliteitsproblemen hebben worden de pakketten aan huis
afgeleverd.
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Hoop in het hart van ons engagement

Chall’
Ange(l)

Zij gingen de uitdaging aan

Eind november 2020 lanceerden we de Chall’Ange, een kans
voor iedereen om een 
persoonlijke sportieve, artistieke of
gastronomische uitdaging aan te gaan om dankzij hun inzet geld in
te zamelen.
Samen gingen we de uitdaging aan, want in totaal hebben we bijna
€ 20.000 opgehaald.

Het Leger des Heils kon rekenen op de artistieke talenten
van Iona Etcheverry die een grote bijdrage leverde door
de creatie van wenskaarten. Tijdens onze periode van
uitdagingen, maakte ze kerstkaarten en publiceerde ze
die op sociale netwerken. Een dubbele doelstelling werd
behaald, want naast de ingezamelde 250 euro, bezorgde
Iona haar creaties tijdens de feestdagen aan geïsoleerde
mensen.

Het korps Brussel-Centraal ging een
smakelijke uitdaging aan en lanceerde zich
in huisgemaakte confituur. Er was voor elk
wat wils. Je kon kiezen uit smaken zoals
bosvruchten, sinaasappel, vijgen met
honing... Dankzij de inzet van 3 personen
heeft het korps 730 euro extra ingezameld.

Om het korps van BrusselCentraal te steunen, is Marc een
sportieve uitdaging aangegaan :
7 km per dag afleggen om na drie
weken, – op kerstavond – 140 km
gelopen te hebben. Na enkele
weken van inzet is dit gelukt en kon
de ‘kilometervergoeding’ zijnde
870 euro worden toegevoegd aan
de kerstpot van het korps.

Allemaal bedankt !
Go !
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Onder impuls van Mathias,
hebben er meer dan 400
mensen
elkaar
gevonden
in een competitie en een
streaming van een “gaming
marathon” gedurende 48 uren
ten voordele van het Leger
des Heils. In totaal leverde
deze uitdaging 2000 euro op,
die gebruikt wordt voor lokale
jeugdactviteiten.

Alle giften die tijdens de kerstactie werden ingezameld, zullen goed worden
aangewend voor de verschillende missies van het Leger des Heils in België. Maar
het jaar duurt lang en de behoeften worden steeds talrijker. Om onze acties te
blijven steunen, kunt u online een donatie doen: www.legerdesheils.be

Sociale gerechtigheid

Samen gerechtigheid zoeken – Hoop in deze wereld
Kent u het lied geschreven door Generaal John Gowans :
“En zij komen van oost en zij komen van west: liggen aan in het
koninkrijk Gods. Samen: rijken en armen, veracht of geëerd
liggen aan in het koninkrijk Gods. En niemand vraagt naar
slecht of goed als ‘t kleed maar rein is door het bloed” ?
Het Leger des Heils gelooft dat ieder mens waarde heeft, en
geschapen is naar het beeld van God, zoals de Bijbel schrijft.
Daarom willen wij ons inzetten voor gerechtigheid in elke maatschappij en tussen samenlevingen, op basis van het leven en
het woord van Jezus Christus, en een leven leiden dat daarvan
getuigt.
Wij willen dat iedereen toegang heeft tot evenredige middelen
die de maatschappij te bieden heeft. Morele en sociale rechtvaardigheid is echter iets anders dan eerlijkheid, het is meer dan
dat. Als mijn tuinmuur hoog is en ik geef iemand die te klein is
een trapje om, net als ieder ander, de schoonheid van de tuin
te zien, dan is dat een mooi gebaar. Maar als ik deze muur kan
verlagen of verwijderen, dan geef ik iedereen de kans hem te
bewonderen.
Aan het einde van de negentiende eeuw begreep onze stichter,
William Booth, geïnspireerd door de woorden van de profeet
Jesaja1, heel goed dat het nodig was om “luid te roepen ... als
het geschal van een bazuin”. Zo kon hij de oorzaken van het
lijden en de gevolgen ervan aanpakken en werken aan betere
leefomstandigheden in zijn wereld.
Sinds haar oprichting heeft het Leger des Heils, als pleitbezorger van de menselijke waardigheid en als verdediger van de
minderbedeelden en onderdrukten, in de frontlinie gestaan van
de strijd tegen onrechtvaardigheid, uitsluiting, mensenhandel,
prostitutie en slavernij. Meer dan ooit gaat de strijd voort in de
131 landen waar zij actief is.
In de schoot van het internationale hoofdkwartier van het Leger
des Heils zijn twee commissies voor sociale en morele gerech-

tigheid (ISJC en IMASIC) opgericht. Binnenkort worden deze
ook in ons gebied actief, om mee te streven naar sociale rechtvaardigheid op alle niveaus. Inderdaad, wij allen zijn betrokken
bij deze doelstelling, of wij nu bezoldigde werknemers zijn, vrijwilligers, officieren, soldaten, leden, of in de maatschappelijke
centra meewerken, in de christelijke gemeenschap of zelfs in de
huisbezoeken.
Al vele jaren publiceert het Leger des Heils zijn officiële ethische
standpunten over specifieke kwesties in onze samenleving,
zoals abortus, vluchtelingen en asielzoekers, gehandicapten,
mensenhandel en de bescherming van de planeet. Momenteel
zijn er 19 van dergelijke standpunten. Iedereen kan daar in zijn
eigen taal de standpunten van het Leger des Heils over de behandelde kwesties nalezen.
Door onze internationale website te bezoeken (https://www.
salvationarmy.org/isjc/ips) zult u ook ontdekken dat wij ons
inzetten voor de 17 “Duurzame Ontwikkelingsprojecten” tegen
2030, die wereldwijd door de Verenigde Naties zijn aangenomen
om onder andere armoede uit de wereld te helpen.
Het Koninkrijk van God nu op aarde vestigen is mogelijk wanneer het onze dagelijkse manier van leven wordt, wanneer wij
onze naaste behandelen zoals Jezus ons voordeed.
“De Heer heeft jullie geleerd wat goed is. En dat is wat Hij
wil dat jullie doen.
Hij vraagt allen dat je de rechten van anderen in alle vriendschap respecteert en dat je nederig het pad volgt dat hij, je
God, je aangeeft.” 2
Om mee te werken of meer informatie na te lezen:
fraleadership@armeedusalut.fr
Kolonel Eliane Naud
Territoriaal Hoofdkwartier Afdeling voor Vrouwen

1 Jesaja 58
2 Micha 6 :8 (Basisbijbel)
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RENOVATIES

SNEL & GOEDKOOP

ER
PROFITEAN !
ER NU V

Heb je je ooit afgevraagd waarom diensten zo goedkoop kunnen zijn?
Achter de lage prijzen gaat een onduldbare realiteit schuil waar mensen voor een schijntje worden uitgebuit.

Goedkope bouwlieden ?
Cristian werkt in een bouwbedrijf, een arbeidsintensieve baan, voor
een hongerloon. Gedwongen om in een woonwagen te leven samen
met andere werknemers in een uitzichtloze positie, wordt hij blootgesteld aan gewelddadige bedreigingen die hem verhinderen zijn baan
op te geven.
Duizenden mensen worden elke dag gedwongen een leven te leiden
waar ze niet voor gekozen hebben.Onze rol bestaat er ook in zoveel
mogelijk mensen bewust te maken van arbeid die niet min of niet
meer als uitbuiting kan bestempeld worden.

Voor meer informatie
Contact opnemen

Cristian komt uit Roemenië. Hij ging in zijn
thuisland een lening aan
wegens financiële problemen. De schuldeisers
hebben de rente voortdurend verhoogd zodat
Cristian moeite kreeg met
de afbetalingen. Zij boden
hem toen een baan aan in
de buitenlandse bouw om
zijn schulden af te lossen. Cristian – met het mes
op de keel – had geen andere keuze en accepteerde het voorstel en vertrok naar het Verenigd
Koninkrijk.

http://www.armeedusalut.be/mensenhandel/
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