Go !

Driemaandelijks
tijdschrift

Nr. 22

maart

1€

2022

“Samen
onze missie volbrengen”
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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

Als één team: ronduit krachtig !
Terwijl ik dit schrijf, op het mo
ment dat wij onze adem inhou
den bij de nieuwsberichten,
overspoelt het item “Olympi
sche Spelen” alle programma
tie op onze beeldschermen.
Hebben wij – ons bewust van de internationale spanningen
van het moment – niet geluisterd toen een journalist, verzonden naar de Pekingsites 2022, erop aandrong dat alle
naties een adempauze zouden inlassen om dit wereldevenement samen te beleven?
Is het in dat geval niet logisch dat we even de wereldzorgen
opzij schuiven? En als we onze atleten willen volgen in de disciplines waarin zij uitblinken, is voortdurende aandacht vereist. Terwijl we voor hen supporteren, kijken we met spanning
toe op de tikkende cijfers van de tijdopnames, tot op één tiende van een seconde nauwkeurig. Want dit is de essentie om
de winnaars aan te duiden van het Olympische motto “Snel
ler, hoger, sterker – samen”, en zo als beste ter wereld te
scoren.

Ook al staat er slechts één atleet op het hoogste schavotje,
toch weten wij dat achter elke atleet een team staat dat zorgt
voor hun training, gezondheid en comfort. Elke natie organiseert zich op deze manier. In zekere zin staat elke atleet als
speerpunt van zijn vaderland. Het komt erop neer dat voor elke
overwinning die hij behaalt, een hele natie op het internationale
toneel in de picture staat tijdens een medailleceremonie.
Deze maand heeft de redactie van het tijdschrift ‘Go!’ ervoor
gekozen de nadruk te leggen op het belang van teamwork,
van openstelling voor de buitenwereld en van daadkracht om
onze missie tot een goed einde te brengen: aan allen het goede nieuws verkondigen van de verlossing die Jezus Christus
ons kwam openbaren. Ik nodig u uit te lezen wat er vandaag
gebeurt in onze gemeenschappen, in onze geloofsgemeenschappen en in onze sociale instellingen. Elke doelgroep waar
onze teams mee werken, vraagt een verschillende aanpak.
Doch de boodschap, gebaseerd op de universele essentie
van het Evangelie, blijft dezelfde. Moge God er in deze tijden
van genade voor zorgen dat wij niet afwijken naar dwaalpaden
en vergetelheid, maar dat wij de juiste weg blijven volgen van
gehoorzaamheid aan de Gods wil.
Kolonel Daniel Naud
Voorzitter

“Het is belangrijk om
als één man
naar voor te treden,
onze inspanningen
te bundelen om onze
missie te volbrengen.”

Go !
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Alpha-cursus en het Leger des Heils, een gemeenschappelijke missie
Vroeg of laat stelt iedereen zich de
vraag naar de zin en de maatstaven
van hun bestaan, hun gezin, het
beroepsleven, eenzaamheid of hun
lijden.
De
Alpha-cursussen
zijn
avondbijeenkomsten,
verspreid
over
elf weken om het christelijk geloof te
verkennen.
In elke sessie komt een andere geloofs
vraag aan de orde. Alpha-cursussen zijn
wereldwijd verspreid en voor iedereen
toegankelijk. Ze vinden plaats in cafés,
kerken, universiteiten, thuis... elke plaats
komt er voor in aanmerking. Geen twee
Alpha-cursussen zijn gelijk, maar ze
hebben drie dingen gemeen: een maaltijd,
een voordracht en een discussie.
Het Leger des Heils gebruikt het door de
Alpha vereniging ter beschikking gestelde
materiaal om cursussen van ontdekking
en evangelisatie voor te stellen binnen zijn
korpsen (christelijke gemeenschappen) of
met jongeren.

van mensen die zich willen inzetten als missionaris of die een roeping als priester
of pastor overwegen, evangelisatie, vorming van mensen die het christelijk geloof
belijden en die behoefte aan begeleiding hebben. Alpha bereikt ook gezinnen door
middel van trainingen voor echtparen en ouders.
De Alpha-cursus sluit ook aan bij de voorgeschiedenis van het Leger des Heils met
hulp in gevangenissen, om spirituele ondersteuning te bieden aan gevangenen
die dat wensen. De Alpha pro-cursus van zijn kant kan worden aangeboden aan
werknemers die tijdens de lunch willen samenkomen om vragen over de zin van
het leven te bespreken en het christelijk geloof te ontdekken.

Tijdens de pandemie, cursussen zonder grenzen
Alle door Alpha aangeboden cursussen zijn face-to-face, maar ze kunnen ook
online worden aangeboden. In 2020, te midden van de lockdown, bood het
Leger des Heils in Jumet een online Alpha Duo-cursus aan. Deze cursussen zijn
bedoeld voor jonge, ongehuwde paren die een verbintenis overwegen vóór of
naast de voorbereiding op hun huwelijk. Vijf echtparen hebben aan deze sessies
deelgenomen en twee echtparen vonden de weg naar de kerk. Jonathan en
Vanessa getuigen hierover: “We konden vragen stellen over ons toekomstige leven
als koppel aan geschikte en attente trainers.”
Majoor Bertrand Lüthi

DE

De jongeren van het Leger des Heils zullen
in de loop van dit jaar van een van deze
cursussen kunnen genieten, aangezien de
cursus Verering, een opleiding in lofprijzing,
hun in het najaar zal worden aangeboden.
Het doel van deze cursus is te trainen in
lofprijzing om spiritueel vooruitgang te
boeken op je geloofsreis, niet alleen op
muzikaal gebied.

Het Leger des Heils is
betrokken bij de internationale
vereniging

CURSUSSEN

Een gelegenheid om het
christelijk geloof te ontdekken.

Une occasion de découvrir
la foi chrétienne

Een gelegenheid om het
christelijk geloof te ontdekken.
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Een gelegenheid om
het christelijk geloof
te ontdekke.

Une occasion de découvrir
la foi chrétienne

Sinds 2016 is majoor Bertrand Lüthi zelf
toegetreden als bestuurder van Alpha
De formule van de cursussen
Op zoek naar de zin
= maaltijd + voordracht + gedachtenwissel
Belgium. De betrokkenheid van een officier
van het leven !
+ aangename sfeer
van het Leger des Heils binnen de Raad
La formule des parcours
Explorer le sens de la vie !
alphavlaanderen.be/Alpha-volgen/
repas
exposé
échanges
Ouderschap,
van Bestuur van Alpha Belgium maakt
Parents
dat kan je aanleren !
ambiance conviviale
het mogelijk om de religieuze dimensie
Etre parent ça s’apprend !
parcoursalpha.fr
van de organisatie levendig te houden,
zodat die niet over het hoofd wordt gezien.
Daarnaast
vertegenwoordigt
majoor
Op zoek naar de zin
van het leven !
Lüthi, Alpha Belgium ook bij de Londense
autoriteiten, de zetel van de internationale Explorer le sens de la vie !
Als koppel samenzijn,
vereniging.
daar werk je aan !
Verschillende Alpha-cursussen worden
verder ontwikkeld naar gelang de behoefte.
Vandaag behandelen ze verschillende
aspecten van het leven, zoals de vorming

Un couple ça se construit !
Een leven met twee,
dat bereid je voor !

Une vie à deux,
ça se prépare !
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Het Leger des Heils,
een vormingsplek
voor maatschappelijk assistenten
in opleiding
De afgelopen zeven jaar hebben verschillende scholen
voor maatschappelijk werk samengewerkt met de
afdeling van het Leger des Heils in Jumet.
Vier scholen en één opleidingscentrum vertrouwen ons regelmatig
eerstejaars stagiairs maatschappelijk assistent toe in het kader
van de praktijkopleiding.
Begin 2022 hebben drie leerlingen van het HELH in Charleroi
een maand stage gelopen. Het opleidingsprogramma bood hen
de gelegenheid kennis te maken met het scala aan missies van
algemeen belang die de diversiteit binnen het Leger des Heils
benadrukt. Dit is een specifiek kenmerk van onze organisatie.
Na een introductieperiode wordt er van de stagiairs verwacht
dat zij actief deelnemen aan de verschillende activiteiten van het
korps.1
Allereerst worden de stagiairs ingeschakeld bij de vrijwilligers die
tweewekelijks kleding sorteren naar gebruik en categorie: kleding,
huishoudlinnen, schoenen, lederwaren, riemen en zo meer.
Daarna is het de beurt aan de voorwerpen die bestemd zijn voor
de tweedehandsverkoop, zoals speelgoed, eetserviezen, sieraden
of kleine huishoudelijke apparaten. Deze recyclageactiviteit
sensibiliseert het publiek om het bewust selectief sorteren van
duurzaam materiaal. Sommige objecten zullen worden verkocht,
minder kwaliteitsvol materiaal wordt gerecycleerd. De laatste
stap van deze deelopleiding wordt gezet met het uitstallen van
objecten voor de verkoop, het contact met de klanten en aanleren
van kassavaardigheid.

Helpen, steunen, heropbouwen
De volgende stap in de opleiding gaat over de aanpak van
voedselhulp. De stagiairs maken kennis met de verschillende
systemen die in Charleroi, in de wijde regio en tenslotte over
gans België worden aangeboden. Een overzicht van de nodige
toelatingen om deze steun te ontvangen en het administratief
beheer ervan, maakt deel uit van deze fase. Daarna spitsen
we ons toe op het beheer van de voorraden, deze producten
zijn afkomstig van de Europese hulp. Tijdens een bezoek aan
de Voedselbank en Passage 45 van het OCMW van Charleroi
ontmoeten de leerlingen de verschillende personen die hiervoor
instaan. Er zijn samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met
heel wat verenigingen die in deze sector werkzaam zijn: L’Îlot,
het Rode Kruis, Saint-Vincent de Paul bijvoorbeeld. Daarna volgt

Majoor Bénédicte Lüthi omringd door
drie studenten in opleiding.

een concrete toepassing tijdens de uitreiking van voedselhulp,
contact met de begunstigden, een huisbezoek, ... dit alles met
inachtneming van het beroepsgeheim, in het licht van soms
pijnlijke situaties.
In samenwerking met de Directeur Sociale werken van het Leger
des Heils, hoofdkantoor Brussel, wordt een infodag georganiseerd
waarop twee sociale instellingen die het Leger beheert, worden
bezocht. Er wordt een moment van uitwisseling georganiseerd met
één van de ervaren maatschappelijk werkers, en de maaltijd wordt
gezamenlijk gebruikt in de Foyer Georges Motte, waar mensen in
precaire situaties worden opgevangen. Een ontmoeting met de
directeur van de instelling stelt hen in staat kennis te nemen van
de specifieke kenmerken van de opvang en om vragen te stellen.
Tenslotte is de stage in een afdeling van het Leger des Heils ook
een confrontatie met de eenzaamheid bij ouderen. De wekelijkse
damesbijeenkomst die door de organisatie wordt georganiseerd,
is vaak de enige gelegenheid om een babbeltje te slaan en
mensen te ontmoeten.
“De ontvangst was hartverwarmend, het voelde alsof ik in een
familie terecht was gekomen. Ik voelde een geruststelling voor
mijn professionele toekomst”. Camille, stagiaire

Als opleidingssupervisors zijn verantwoordelijken van het
Leger des Heils verplicht om de betrokkenheid van stagiairs te
beoordelen. Daarnaast stellen de verschillende vragen die de
jongeren in opleiding opwerpen ons ook in staat onze werkwijzen
van op afstand te bekijken en in vraag te durven stellen. Het is dan
ook een zeer verrijkend partnerschap!
Majoor Bertrand Lüthi

1 Christelijke gemeenschap
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Mobilisatie zonder grenzen
Middenin de coronacrisis – juli 2021 – werd de provincie
Luik getroffen door ongekende overstromingen.
Niettegenstaande het Leger des Heilsteam van het gemeen
schapscentrum sinds het begin van de pandemie al fors was
ingezet om de meest kwetsbaren te helpen, moesten zij zich
opnieuw uitvinden om deze uitzonderlijke crisissituatie het hoofd
te bieden.
Verschillende partnerschappen bestaan al sinds de eerste
lockdown, maar deze ramp creëerde nieuwe behoeften. De
stadsdiensten van Luik hadden extra materiaal, voedsel en
kleding nodig. In de eerste uren na de ramp boden de kapiteins
Marie en Michaël Druart, die de leiding hebben over het
gemeenschapscentrum, hun diensten aan. De volgende dag
hebben Gloria, sergeant-majoor van de christelijke gemeente,
Christian, voorzitter van het wijkcomité en vrijwilliger van het
Leger des Heils teams bijeen gebracht en gecoördineerd om de
getroffen gezinnen te helpen.

de eerste maanden na de overstromingen was Defensie belast
met de coördinatie van de maaltijdbedeling in het hart van het
rampgebied. Het Leger des Heils nam deel aan de bijeenkomst
voor de toewijzing van de zones. Samenwerken met het Belgische
leger leverde ons meer inzicht op. Daarna nam het Rode Kruis de
leiding over en onder onze impuls werd de hulp aan de gezinnen
opgevoerd.
Deel uitmaken van een internationale organisatie biedt grote
voordelen wanneer een natuurramp ons teistert. Het Leger des
Heils Nederland heeft alle middelen ingezet, de Stichting Leger
des Heils in Frankrijk stelde materiaal, een team en vervoer ter
beschikking. Solidariteit op internationaal niveau is voor ons geen
ijdel begrip.

Roularta Media Group heeft het Leger des Heils een vrachtwagen
ter beschikking gesteld voor voedselleveringen en materiële hulp
aan de slachtoffers. Mars Belgium stelde niet alleen paletten met
voedsel ter beschikking, maar ook personeel voor de distributie
ervan. De bedrijven BNP en HP hielpen met het schoonmaken
van huizen. Ook lokale bedrijven waren erbij betrokken.
Een publiciteitsfirma uit de Luikse voorstad Chaudfontaine die
eerder al belettering aanbracht op onze voertuigen en de ramen
van ons centrum: “In juli 2021, toen wij zelf getroffen waren, wilden
we de mobilisatie van het Leger des Heils steunen. Het centrum
had een nieuwe bestelwagen met laadklep nodig. Ik activeerde
mijn kennissengroep en vond een gulle schenker die de aankoop
mogelijk maakte. Ik ben ook persoonlijk betrokken geraakt door
zeer aanzienlijke kortingen, of zelfs gratis, toe te passen op de
diensten die ik leverde: de belettering van de nieuwe vrachtwagen,
het maken van publiciteitsbanners met een oproep tot donaties,
het plaatsen van een gevelbanner aan mijn huis, en vervolgens
het gratis ter beschikking stellen van een tweede locatie”.
Stichtingen steunden de inzet van het Leger des Heils. De Koning
Boudewijnstichting maakte het mogelijk een chauffeur in te huren
om huisraad en meubilair te leveren aan de slachtoffers van de
overstroming.
Het Leger des Heils dat bekend staat om zijn ervaring en
reactiesnelheid, werd door de plaatselijke autoriteiten zoals de
stad Luik, het OCMW¹ en het Waalse Gewest geraadpleegd om
hulp te organiseren voor de getroffen gezinnen. Tevens boden
Oecumenische partners zoals La Conférence Saint Vincent
de Paul, de kerkfabriek en protestantse gemeenschappen
financiële en logistieke steun. Ze stelden eveneens vrijwilligers
ter beschikking.
Sommige partnerschappen zijn bijzonder waardevol. Tijdens
Gloria en Christian, geëngageerde vrijwilligers zetten zich in.

1

Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn
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Geef de kans om terug op te bouwen ondanks een ingewikkeld verleden
De tweedehandswinkel Het Tref
punt van het Leger des Heils in
Antwerpen werkt sinds enkele
jaren samen met het Ministerie van
Justitie, in partnerschap met VZW
Elegast. Het doel is een alternatieve
oplossing voor re-integratie te
bieden in vervanging van een
gevangenisstraf.
Sinds 2007 werkt VZW Elegast samen met
het Justitiehuis Antwerpen in het kader van
de autonome gemeenschapsdienst. Deze
dienst is bedoeld voor mensen onder de 31
jaar die met een gevangenisstraf riskeren,
maar voor wie een alternatieve oplossing
kan worden gevonden. Dit voorkomt de
verstoring van de sociale en familiebanden
als gevolg van detentie. Er blijft een band
met de samenleving bestaan om de
rehabilitatie en re-integratie van de dader
te vergemakkelijken.
Bij de voorstellen voor een onthaalplaats
wordt
zoveel
mogelijk
rekening
gehouden met de persoonlijke situatie,
de vaardigheden en de voorkeuren van

elke persoon. Een opzichter van de
gemeenschapsdienst ziet erop toe dat
de opdracht correct wordt uitgevoerd:
stiptheid, investering in de structuur, enz. In
geval van onregelmatigheden of problemen
kan de toezichthouder de zaak voorleggen
aan de reclasseringscommissie, die kan
besluiten de taakstraf te beëindigen en
het openbaar ministerie kan verzoeken de
oorspronkelijke straf ten uitvoer te leggen.
Luitenante Manuela Ringelberg is de
verantwoordelijke officier van het Leger
des Heils in Antwerpen. Toen haar werd
gevraagd om van de tweedehandswinkel
een gastvrije plek te maken voor mensen
die baat hebben bij dit programma,
accepteerde ze dit in de veronderstelling
dat dit overeenkwam met de waarde van
onvoorwaardelijkheid die het Leger des
Heils dierbaar is.
“De mensen die naar ons worden
doorverwezen, hebben zeer uiteenlopende
profielen, van alle leeftijden en alle sociale
klassen.” legt Manuela uit. Sommigen
waren in een andere opvang begonnen

met gemeenschapswerk, maar voelden
zich daar niet op hun gemak. Nu werken
ze hun aantal uren onbetaald en in dienst
van de gemeenschap in de winkel Het
Trefpunt.
Het Leger des Heils helpt te voorzien
in een sociale behoefte vanwege de
achtergrond van deze mensen, die vaak
een ingewikkelde geschiedenis hebben
en behoefte hebben aan structuur, een
luisterend oor, administratieve steun
om hun papieren op orde te krijgen of
geestelijke hulp. Velen van hen hebben
weinig zelfvertrouwen, zijn boos of
teleurgesteld over wat hen is overkomen.
Dit is waar het Leger des Heils hen troost
kan brengen. In veel situaties wordt het
contact onderhouden nadat hun taakstraf
voorbij is.
Over het algemeen zijn de mensen die hun
werkstraf bij het Leger des Heils uitvoeren,
erg blij met de tijd die ze er doorbrachten
en komen ze graag terug. Sommigen
blijven als vrijwilliger omdat zij een
stramien nodig hebben en de opgebouwde
relatie een houvast geeft. Anita had grote
problemen met stiptheid. Door overleg en
geduld, slaagde ze erin zich aan de regels
te houden. Nu haar straf erop zit, heeft ze
een baan gevonden.
De luitenante was erg ontroerd toen ze een
bedankkaartje van deze dame ontving met
de woorden:
“Manuela, u was streng maar rechtvaardig
en dankzij uw doorzettingsvermogen heb
ik een baan gevonden. Dank u voor uw tijd
en geduld.”
Luitenante Manuela Ringelberg

Door werk opnieuw in jezelf geloven, op weg naar een vlotte integratie.
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Een gesprek

Nieuwe directie… dezelfde waarden !
Celine Tayart de Borms is 34 jaar. Sinds 1 april is ze
de nieuwe directrice van het onthaalcentrum Foyer
Bodegem. Deze afdeling van het Leger des Heils,
gelegen in Brussel, onthaalt alleenstaande, dakloze
mannen.
De bewoners genieten een individuele begeleiding op het vlak
van administratie, psychosociaal en medisch. Het doel is om hen
te re-integreren in de samenleving. Celine deelt haar ervaring.
Hoe lang werk je al voor het Leger des Heils ?
Ik begon te werken bij Foyer Bodegem in maart 2014 als nachten weekendopvoedkundige. Na de geboorte van mijn eerste
dochter ben ik overgeschakeld naar de sociale dienst waar ik
de individuele begeleiding van de bewoners verzorgde. Daarna
hebben ze mij de functie van directrice aangeboden.

Aan welke waarden die het Leger des Heils
uitdraagt, ben jij in het bijzonder gehecht ?
Het is van groot belang om zo te werken dat je mekaar steunt.
Wanneer mensen vrijwillig in een systeem stappen dat bepaalde
werkwijze hanteert dan wordt de ondersteuning constructiever en
effectiever.
Wederzijds respect, openheid en empathie zijn voor mij erg
belangrijke waarden in een relatie met anderen. Dit draagt bij tot
herwinnen van zelfvertrouwen en waardigheid.
Dit zijn de waarden die ik deel met het Leger des Heils en die
fundamentele uitgangspunten zijn.

Wat zijn de uitdagingen voor de mensen die in
jullie centrum worden verwelkomd ?
Bewoners die bij ons verblijven botsen op praktische uitdagingen:
terugbetalen van schulden, het vinden van een betaalbare woonst,
een baan vinden,... Ze hebben vaak ook lichamelijke kwetsuren
die verzorgd moeten worden, soms psychologische problemen
of spirituele behoeften. Bovenal hebben deze mannen rust nodig,
een tijd van bezinning die hen de kans geeft om weer contact te
maken met dierbaren en gezondheidsproblemen aan te pakken.
Wij willen hen steunen in deze periode van problemen en hen op
weg helpen naar een definitieve oplossing.

Celine, de nieuwe directrice van Foyer Bodeghem

Wat zijn jullie projecten ?
Foyer Bodegem begeleidt en biedt onderdak aan 32 alleenstaande
mannen tussen 21 en 75 jaar. Elke bewoner profiteert van
persoonlijke begeleiding op maat.
Onze opdracht stopt niet op de dag dat ze ons centrum verlaten.
Voormalige bewoners kunnen bij ons gedurende een periode van
6 maanden na hun verblijf terecht voor individuele begeleiding.
Jean1, een geschoolde houtbewerker, heeft verschillende
meubels gemaakt tijdens zijn verblijf in de Foyer. Hij heeft een
baan gevonden en evenwicht in zijn leven, en springt regelmatig
nog eens binnen.

Heeft de pandemie jullie werkwijze beïnvloed ?
In het begin van de pandemie werd bij de opvang van nieuwe
bewoners gevraagd om een anti-Covid test te ondergaan en
vervolgens een quarantaine. Hoewel onvoorwaardelijke ontvangst
een van onze fundamentele waarden is, was het moeilijk om ons
daaraan te onderwerpen. Gelukkig werden deze maatregelen
spoedig versoepeld.
Ook de toegang tot de verschillende administratieve diensten
was aan beperkende regels onderworpen. Veel diensten zijn
alleen digitaal toegankelijk. Onze doelgroep is vaak nauwelijks
of niet vertrouwd met deze tools of zij hebben geen smartphone.
Nogmaals, we moeten we onze werkwijze terug in vraag stellen
en eventueel aanpassen.
Interview door Esther Tesch

1 We gebruiken een fictieve voornaam.
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GEEF EEN
NIEUWE ADEM
AAN UW
WENSDROOM
VOEG EEN
GOED DOEL TOE
AAN UW
TESTAMENT

Bestel uw gratis
nalatenschap”
Commandez
votre gids
guide“Goed
gratuitgeregeld
“Bien régler
bien léguer”
bij mevrouw
Esther
Tesch
viavia
etesch@armeedusalut.be
auprès
de Mme.
Esther
Tesch
etesch@armeedusalut.be
ofpar
telefonisch
opau
02/274.10.57
.
ou
téléphone
02/274.10.57.
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