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Dominicus Gent 
16 september 2012 

 

Engagementsviering 

 
 
Welkom 
Goedemorgen en van harte welkom op deze viering. Als we hier op zondag samenkomen en 
tijd maken om even stil te staan, is dat o.a. om samen te zoeken naar wat ons kan helpen 
om in ons dagelijks leven beter te zien waar het op aan komt en om beter keuzes te maken. 
Daarom steken we ook de Paaskaars aan, zodat het licht van wat ons overstijgt, het licht 
van God, ons helderder kan laten zien waar het op aankomt. 
 
Vandaag willen we het licht laten schijnen op het engagement dat mensen uit deze 
gemeenschap op zich nemen in de Werkgroep Vluchtelingen Gent. Misschien weet je het 
niet, maar aan de wieg ervan staat ons aller Jan Rombouts. In 1986 reisde hij naar 
Guatemala en verbleef er drie maanden in een vluchtelingenkamp.  Dat raakte hem zo erg, 
dat hij bij zijn terugkeer meer wou  weten over vluchtelingen hier in België . Hij verbleef 
daarom een week in het Klein Kasteeltje. Een rijke ervaring, vertelde hij. Nadien zocht hij 
een manier om in contact te komen met de vluchtelingen in Gent. De broodronde bleek 
daarvoor een geschikte manier.  Samen met Carla Ronkers - die zelf als kind in een Japans 
gevangenenkamp had gezeten en dus goed wist waarover het ging – bouwde hij verder de 
Werkgroep Vluchtelingen gent uit,  een groep met ondertussen veel vrijwilligers. Straks 
vertellen enkelen wat dit voor hen betekent. 
 
 

     Hier wordt het land gezocht  
Tekst: Jan van Opbergen / Muziek:J.W. Van De Velde 

 
Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn, 
niemand apart en geen kleuren die minder zijn. 

 
Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan, 

handen die wenken en ogen die open gaan. 
 

Hier wordt de Stem gehoord die nog klinken mag, 
mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag. 

 
Hier is het woord van Hem die ons geschapen heeft: 
"Waar is je zuster, je broer die hier met jou leeft"  

 
Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan, 

hoe wij genezen van heersen en misverstaan. 
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Bij elke engagementsviering zetten we een stoel bij in de kerk. Deze maal 
hebben we  geen stoel, enkel het embleem van de Werkgroep Vluchtelingen. 
Het komt tussen twee stoelen hangen. Zoals ook de Vluchtelingen tussen twee 
stoelen hangen. Nergens is plaats voor hen. 
 
 
Getuigenis: Werkgroep Vluchtelingen Gent 
 
In 2006 hoorde ik van de kerkbezetting in de St.Antoniuskerk en ging mij ter plaatse 
informeren. Ik  mocht meteen meehelpen bij de dagelijkse voedselbedeling. Zo leerde ik de 
beweging van de vluchtelingenhulp kennen: veel verschillende groepen, christelijke, 
protestantse, vrijzinnige, … maar omdat ik wist dat de Werkgroep Vluchtelingen ook met 
Dominicus samenwerkte, sloot ik me daarbij aan. 
 
De werkgroep heeft 4 pijlers. Er is de 
“Broodronde”. We krijgen zaterdagavond 
de niet verkochte broden van een Panos-
winkel en brengen die bij gezinnen. Dat 
brood is levensnoodzakelijk, maar de ronde 
is vooral een aanleiding om contact te 
hebben met de mensen bij hen thuis. Er is 
de “Jongerenwerking”, in samenwerking 
met Hand in Hand. Vrijwilligers helpen de 
jongeren bij hun schoolwerk. Ze 
organiseren ook vrijetijdsactiviteiten en 
kindervakanties. Er is de “Ondersteuning” 
van individuele gezinnen in hun problemen 
met huisvesting, gezondheid, werk, statuut, 
… Tenslotte zijn er veel “acties”, die gepaard gaan met studiewerk, politiek activisme en 
netwerking. Dat klinkt allemaal nog gestructureerd, maar in realiteit is het een bont 
allegaartje van geëngageerde mensen die elk op hun eigen manier meewerken. Iedereen 
kiest zelf  vanuit de eigen mogelijkheden, waar ze kunnen meehelpen. Dat kan heel veel 
zijn of weinig, alles wordt op prijs gesteld. Ik vind het een enorm leerrijke omgeving:  
leerrijk over de wereld, over de inzet van sociale mensen, over mezelf, ... 
 
Er zijn in de werkgroep mensen met een schijnbaar onuitputtelijke inzet. In het bijzonder 
Carla, die als kind zelf in een Japans gevangenenkamp zat en uitgroeide tot een 
duizendpoot met een ongelooflijke inzet voor al wie in nood is. Chris, die “Hand in Hand” 
draaiend houdt, Rita van de kleine zusters van Nazareth, Vera die ook bij De Sloep werkt, 
… te veel om hier op te noemen.  Allemaal mensen die erin slagen een persoonlijke relatie 
op te bouwen met mensen die buiten onze samenleving staan. Ikzelf schrok hoe nieuw dit 
was voor mij. Ik deed al mee met veel solidariteitsacties, maar ik groeide op in een 
middenklasse van intellectuelen. Ik ondervond de armoede nooit zelf aan den lijve. Bij de 
broodronde word je daar wel meteen mee geconfronteerd. De mensen onthalen me steeds 
vriendelijk, maar al te vaak heb ik het gevoel dat ik niet tot echt contact kom. Anderen 
slagen daar beter in. Ik vind het bijvoorbeeld enorm fijn om met Carla op stap te gaan. Zij 
kent de mensen goed, kan zich inleven en voelt echt aan wat zij nodig hebben. Ze werkt 
zeker niet caritatief, maar kent ook heel goed de sociaal-politieke achtergrond, zodat ze kan 
reageren met verstand van zaken. 
 
Zo werd ikzelf in de werkgroep wat meer in de achtergrond actief. Ik zie mij eerder als 
logistieke steun: Ik ga naar de coördinatievergaderingen en schrijf de verslagen. Ik 
fotografeer beschimmelde ruines om huisjesmelkers aan te klagen. Ik maak foto’s van 
kinderen voor communiekaartjes en voor “fundraising”. Ik speel chauffeur bij  
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doktersbezoeken, verhuizen, … Ik denk mee na over het ontwerp van een website. Ik volg 
provinciale ontmoetingsmomenten en informatiesessies van ODICE in Gent en bespreek in 
Brussel de problemen met de collega’s van andere steden in de basisgroepen van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ik werk mee aan de planning en voorbereiding van acties, 
betogingen, beleidsnota’s…  Zo ben ik veel inhoudelijk bezig met de achtergronden van het 
vluchtelingenprobleem.  
 
Dat brengt ons bij de vraag: Wie zijn die vluchtelingen en waarom hebben ze hulp nodig? 
Welke hulp? Dat is een ingewikkelde toestand die constant wijzigt. Je kan er geen 
eenduidig label op kleven. Het gaat steeds om mensen die van elders komen en (nog) niet 
thuishoren in onze gemeenschap. Ze passen niet in de regels en hebben geen basis om op 
terug te vallen.  Financieel niet en sociaal niet. Maar zelfs dat is een steeds wijzigende  
maatschappelijke toestand 
- “Vluchtelingen” verwijst sowieso al naar een heterogene groep:  uit verschillende 
werelddelen, gezinnen en enkelingen, op de vlucht voor oorlog en geweld of op de vlucht 
voor honger, …   

- Toen ik erbij kwam, lag de focus op de mensen zonder papieren en de regularisatie. Dat is 
eigenlijk een volgende fase. Ze zijn hun land ontvlucht, maar zitten nu hier verstrikt in de 
wetteloosheid. Zij kunnen geen enkele samenleving meer hun “thuis” noemen.   

- Met de erkenning van nieuwe Europese lidstaten, vielen migranten uit Oost-Europa plots 
onder nieuwe statuten. Weer nieuwe obstakels voor hen om op een aanvaarde manier 
werk en onderdak te vinden.  

- Nu ligt de focus op de Roma. Zij staan zowel hier als in hun land van herkomst buiten de 
maatschappij. Zij kregen al  ten tijde van de Holocaust een negatief label en dragen dat 
nog steeds mee. Nochtans zijn ook zij geen homogene gemeenschap. Er is een groot 
verschil tussen de Roma uit Roemenie, Slovakije, Bulgarije, …  Er zijn er die zich 
geïntegreerd hebben en anderen die compleet buiten alle regels leven. Zij vormen binnen 
Gent een acuut probleem, omdat niemand een fundamentele oplossing ziet.   
 
Op de laatste coördinatievergadering hoorde ik een kritiek dat de Werkgroep wel erg veel 
aan 1ste- lijnshulp doet. Dat is zo, maar pas sinds ik daar zelf aan meedoe, besef ik hoe 
belangrijk dat is. Voor de mensen in nood: je kan zieke kinderen niet op straat laten liggen. 
Voor de solidaire mensen: pas in de 1ste lijn leer je het echte probleem kennen. Voor de 
wereld: beleidsmensen, solidariteitsorganisaties, drukkingsgroepen, … kunnen pas een 
oplossing vinden als ze de problemen echt kennen. Die leren ze via de mensen die actief 
zijn in de 1ste lijn. We kunnen nog steeds mensen gebruiken! Elk met zijn eigen 
mogelijkheden. 
 
 

Voor mensen die naamloos 
tekst: Henk Jongerius -  muziek: Jan Raas  

 
Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht gegeven: wij krijgen een naam. 

 
 
 

Getuigenis: een zee van geloof 
 
Ik draai nu al een paar jaar mee in de broodronde, na een lange periode waarin ik de boot 
afhield. Omdat ik mijn eigen leven voorrang gaf. Ook nu begrens ik mijn engagement. 
Confrontatie met deze mensen roept immers allerlei gevoelens en verwachtingen op: 
schaamte om wat ik heb en wat zij hebben, woede en frustratie omwille van het feit dat ze 
uitgeperst worden door huisjesmelkers , “werkgevers”en anderen waarvan ze afhankelijk 
zijn.  
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Als het gaat om mensen nabij zijn, ben ik dat niet: ik ben er maar af en toe, terwijl zij 
zoeken naar mensen waarop ze kunnen rekenen en die ze vaak zien. Maar als je bij hen 
komt dan wordt je vaak ontvangen als een koning, zij geven van wat ze bijna niet hebben. 
Ik kan niet meer zeggen “ich habe es nicht gewusst”. Ze roepen ons op tot een manier van 
leven waarin solidariteit een plaats krijgt. Nabij zijn vergt veel daadwerkelijke inzet, die 
niet voorwaardelijk en tijdelijk kan zijn. Het is ook een confrontatie met schrijnende 
keuzes maken. We dienen te blijven zoeken naar zij die nog geen gezicht hebben voor ons.  
Ik wil ook de ervaring van de vreugde van het geven doorgeven, zodat elke daad buiten 
onze blijk kan verder golven, en andere daden kan aansteken, om zo een grote kracht in 
beweging te zetten. Een zee van geloof. 
 
 

Voor mensen die roepend, tastend en zoekend door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, brood om te breken: wij kunnen bestaan. 

 
 
Getuigenis: investeren in 'ander' leven 
 
Ik woon in de Dampoortwijk, één van de zogenaamde achtergestelde wijken in Gent.  
Ik doe sociaal werk in Gent. En toch zou ik perfect zowel kunnen wonen en werken zonder 
ooit in aanraking te komen met echte uitgeslotenen. Je kan je perfect bewegen zonder die 
mensen op te merken, laat staan er iets mee te maken hebben.  
 
Meewerken met de werkgroep vluchtelingen is in de eerste plaats uit mijn comfortzone 
treden. De confrontatie aangaan. Het zijn soms ronduit ongezellige avonden op pad. Soms 
ben je mentaal aangeslagen. Bestaat dat? Nu? hier? En waarom voel ik me zo machteloos? 
Er is soms zo weinig dat ik kan doen, de noden soms immens, geen beginnen aan ...  
Luisteren, medestander zijn en soms - omdat we ons gesteund voelen in groep  - samen 
oplossingen bedenken en daarin een kleine concrete bijdrage leveren.  
 
Daarnaast zet het me ook aan tot reflectie op m n eigen leven. Waarom zijn er zoveel 
verschillen? Verdien ik m'n eigen geluk, weelde? Welke verdienste tors ik? Welke 
verdienste hebben de mensen die ik bezoek aan hun soms ellendige situatie? Het maakt 
het ook makkelijk de eigen soms stomme besognes heel sterk te relativeren. Of - en dat is 
misschien zelfs een beetje pervers - mijn eigen geluk nog meer te appreciëren, nog meer te 
beseffen in wat voor een fantastisch leven ik gevallen ben. En net daarom roept dat 
gelukkige leven me op, te blijven investeren in 'ander' leven, het te helpen keren.  
 
Voorts: ik ontmoet soms heel bevlogen, verrassende mensen. Je staat er eens te meer van 
te kijken hoe elk leven in onze stad uniek is, boeiend, facinerend. We komen soms tot echte 
en goede contacten, sommige vriendschappen blijven duren. Of roepen tot inzet op. 
Sommige mensen hebben geen familie in de buurt. Kunnen wij anderen als familie 
onthalen - opnemen? Ook al zijn ze 'anders' dan sommige andere vriendschappen, ik 
leerde al heel veel mooie mensen kennen, mooie levensverhalen, trouwe medestanders.  
 
 

Voor mensen die vragend, wachtend en wakend door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, God wil ons horen: wij worden verstaan. 
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Getuigenis: L'étranger, c’est mon ami 
 
“L'étranger, c’est mon ami.” Met deze gedachte sloot ik mij bij de broodronde aan. Dat was 
in de jaren 90'. Het Vlaams Blok had tijdens de verkiezingen stevige winst gemaakt. De 
haat en de onverdraagzaamheid t.o.v. vreemdelingen vierde hoog tij. Ik voelde mij daar 
niet goed bij en vond dat ik iets moest ondernemen. Mij aansluiten bij de groep 
Vluchtelingen, meer bepaald bij de broodronde, leek mij een goed idee, als wederwoord 
tegen onverdraagzaamheid en nationalisme. In de tijd van de oude Grieken waren er nog 
speciale wetten om de vreemdeling wat aangenamer en gemakkelijker te maken. Nu leven 
wij in een totaal andere tijd. 
 
De confrontatie met mensen zonder papieren is niet van de poes. Zij hebben praktisch 
niks, alleen hun kinderen en de hoop op een beter leven. Wat zij achter de rug hebben is 
gewoon niet te beschrijven. Je vlucht zomaar niet je land uit. Maar hier zijn de 
omstandigheden ook niet te harden: slechte huisvesting, financieel heel krap, onbetaalde 
facturen, ziekte, depressie, geen werk, de taal niet machtig. Alleen de kinderen kunnen snel 
wat Nederlands en dienen als tolk voor de ouders. Die kinderen worden vlug volwassen en 
kennen praktisch gezien geen jeugd. Zij evolueren van kind direct naar de volwassenheid.  
 
Ik was getroffen door de enorme kracht die uitgaat van de vrijwilligersgroep vluchtelingen, 
de diversiteit aan hulp, de grootte van de groep, de dagelijkse inzet. Ik mag dan ook wel 
zeggen dat zonder die grote groep van vrijwilligers, de strijd van de vluchtelingen haast een 
verloren strijd zou zijn. Via de broodronde kunnen we de mensen verwijzen naar andere 
instanties en andere hulp. Toch voel ik mij soms als een hond in een kegelspel. De 
confrontatie met wie ik uiteindelijk ben en het geluk te hebben op een betere plek geboren 
te zijn, maken het soms scherp pijnlijk. 
  
Ik wil het ook eventjes hebben over mijn frustraties. Wanneer ik nu op broodronde ben en 
we te horen krijgen dat de vluchteling reeds 3x negatief gekregen heeft op zijn aanvraag.  
We weten dat dit geen goed teken is. De nieuwe migratiewet is heel streng. Geen papieren, 
terug naar af, en wat dan? Ja wat dan!  
Wanneer vluchtelingen na jaren van inzet door zoveel vrijwilligers dan toch papieren 
krijgen, willen sommigen niets meer met ons te maken hebben. Papieren, werk, huisje, … 
niemand meer nodig.  
Derde frustratie : de vluchtelingen zijn zelf soms moeilijk tot solidariteit  met andere 
vluchtelingen te bewegen, zelfs wanneer zij reeds papieren hebben. Ze zijn zelf soms zelf 
racistisch  en zo rechts als de pest.  
Maar met zo'n bezielde groep van vrijwilligers van de groep vluchtelingen doen we gewoon 
verder en hopen we op een betere wereld, zoals wij dat elke zondag in de viering zingen : 
Het komt goed.  
 

Voor mensen die hopend, wankel gelovend door het leven gaan, 
herstelt God uit duister Adam in luister: wij dragen zijn naam. 

 
Reflectie vanuit de Bijbel 
 
Wie er niet bij hoort, kan moeilijk iets betekenen en wie niets betekent kan er niet 
bijhoren. Dat is de startpositie van vluchteling, vreemdeling of nieuweling in een groep of 
samenleving. Zijn/haar vraag is: mag ik er bijhoren? Wie mag ik hier zijn? Hoeveel van de 
cultuur, de taal, de kleur van haar en huid, van kledij, normen, waarden en gewoonten 
moet ik overnemen om erbij te horen? En, als ik bij jullie wil horen, kan ik dan toch ook 
nog tot mijn eigen groep behoren? De vreemdeling zit op veel manieren tussen twee 
stoelen.  
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De bijbel zegt: net zoals weduwen en wezen mag je vreemdelingen niet uitbuiten of 
onderdrukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Doe hen niet aan wat 
jullie ondergingen. Stel je in hun plaats. Herken en erken dat zij mensen zijn.  
Mensen. Mensen zoals wij? Nee, natuurlijk twijfelen we niet aan hun menselijkheid. We 
leven niet in de tijd dat Europa de andere werelddelen ontdekte en zich afvroeg of die 
"wilden" wel mensen waren. Maar we bedriegen onszelf en we doen hen onrecht als we het 
verschil niet willen zien.  
In een eerste moment zien we in de vreemde een verschil dat afschrikt, het bedreigt onze 
veiligheid, het tast de voorspelbaarheid aan, het krabt de vernislaag weg van de evidenties 
over onszelf en onze wereld. Als gevolg daarvan projecteren we onze eigen angst op de 
vreemdeling: ‘die moet gevaarlijk zijn, anders zou ik geen angst hebben’. Dat is de normale 
reactie van onze dierlijke, niet reflectieve psyche. Hoezeer primaire angstreflexen het 
gedrag van mensen bepalen, kan je bijna dagelijks in de krant lezen. Demagogen en politici 
die populair willen zijn, spelen erop in. Mensen verschillen en zijn op vele manieren mens 
en onze samenleving staat voor de vraag hoeveel verschil wij kunnen verdragen.  
    
En wat hebben christenen daarin specifiek te doen? Ik denk aan twee dingen, beide van 
evenveel belang. Het eerste is reflectie en redelijkheid nastreven en bepleiten als 
verstandig tegengif tegen het primitieve, demagogische gezwets die het verschil dat de 
vreemde meebrengt als het ultieme kwaad voorstelt.  
En het tweede is datgene wat christenen, in het spoor van Jezus Christus, altijd al hebben 
gedaan: het opnemen voor weduwen en wezen, voor armen, marginalen, uitgestotenen, 
melaatsen, gevangenen, vreemdelingen, vluchtelingen.  
Bij de voorbereiding van deze viering vroegen we ons o.m. af: vanwaar komt in het 
christendom die voorkeur voor de armen? Er is natuurlijk het voorbeeld van Jezus van 
Nazareth zelf en er zijn zeker ook theologische en spirituele antwoorden op die vraag. Maar 
echte klaarheid hierover komt natuurlijk van het leven zelf.  
 
Nog dit: Als we straks brood en beker delen dan is dat ook een symbool van onze 
overtuiging dat wij met alle mensen ons leven willen delen. Zoals Jezus ons heeft 
voorgedaan.  Door ons mens-zijn te delen, worden wij mens. En wij zijn niet ten volle mens 
vooraleer elkeen volwaardig mens kan zijn.  
 
Laten we aan tafel gaan 
 
Het is tijd om aan tafel te gaan. De tafel waarrond mensen hun leven delen, zich in 
vertrouwen aan elkaar geven, kracht opdoen om verder te gaan,  Zoals nu de vrijwilligers 
bij de Werkgroep Vluchtelingen Gent hun hoop, inzet, vragen en kracht met ons wilden 
delen. Zoveel jaar geleden, nodigde Jezus zijn leerlingen uit aan tafel om te laten zien en 
voelen waar het uiteindelijk op aan komt. Breken en delen. We herhalen deze eeuwenoude 
gebaren en maken ze daardoor tot iets van ons, tot een eigen manier van leven in Zijn 
spoor. 
We denken aan hen die er vandaag niet bij kunnen zijn, omdat ze ziek zijn, de zorg voor 
anderen dragen of moeten werken. We denken ook aan allen die ons voorgingen en steken 
voor hen de kaarsjes aan. Het kaarsje van Maddy en Jan verbindt ons met alle plaatsen 
waar men in het spoor van Jezus van Nazareth samenkomt en zoekt wat het betekent: 
leven zoals Hij. 
 
Vredeswens 
 
Laten we elkaar hier in onze gemeenschap de vrede toewensen, maar ook denken aan de 
mensen die daar (nog) buiten staan. Aan die mensen die tussen 2 stoelen leven.  
Laten wij elkaar toewensen dat we ook de positieve kracht kunnen voelen van het contact 
met mensen die het maatschappelijk veel minder goed hebben dan wij, maar die op sociaal 
vlak vaak veel te bieden hebben. 
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L'Etranger c'est mon ami   
Tekst en Muziek: Raymond Van Het Groenewoud 

Ik ben wel blank maar daarom ben ik geen beest 

Ik heb geen stem in m’n hart en ik ben niet ziek van geest 

Ik speel dit lied voor een zwarte kameraad 

Die weet wat warmte is en waar het leven om gaat. 

 

L’etranger, c’est mon ami, Yeah yeah, yeah yeah 

L’etranger, c’est mon ami, Yeah yeah, yeah yeah 

 

‘t Is geen Chinees en ‘t is geen Marokkaan 

Die je zo nodig met een bende in elkaar moet slaan 

Het enige wat rest met een beetje geweten 

Is samen dansen, drinken, zingen, eten, (Ja, eten!) 

 

L’etranger, c’est mon ami, Yeah yeah, yeah yeah 

L’etranger, c’est mon ami, Yeah yeah, yeah yeah 

 

De buurvrouw zegt: Ze zijn vals, ze zijn slecht 

Ze weet van niets, maar ze heeft het toch maar even gezegd 

En ze zegt ook: M’n dochter komt niet in huis 

met zo’n vreemde, vreemde luis 

 

Maar ik zeg u : Zij zijn okee, wij zijn okee 

Blank of zwart, geel of paars Wie zit daar nu mee,  

ik zing: Zij zijn okee, wij zijn okee 

Zwart of blank of geel gestreept. Alleen een ezel zit ermee 

 

L’etranger, c’est mon ami, Yeah yeah, yeah yeah 

L’etranger, c’est mon ami, Yeah yeah, yeah yeah 

 

Zij zijn okee, wij zijn okee, ook okee  

Zij zijn okee, wij zijn okee, ook okee  


