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REDACTIONEEL

De laatste tijd denk ik met de regelmaat van de klok terug aan 
Claire, een vriendinnetje uit de lagere school die op een blauwe 
maandagochtend de schoolpoort kwam binnengewandeld met 
onder haar bril één afgeplakt oog. Wij vonden dat geweldig 
stoer staan. Claire zelf was er een tikkeltje minder enthousi-
ast over, vooral omdat ze die piratenlook wekenlang zou moe-
ten volhouden. Ze legde ons uit dat ze dat lapje van de oog-
arts moest dragen omdat ze een ‘lui oog’ had. Ik vond dat een 
veelbelovend idee: dat één van je lichaamsdelen van luiheid 
beschuldigd kon worden. Het schiep perspectief. De volgende 
keer dat er op mijn rapport zou staan “Ze kan het wel, maar ze 
is soms wat lui” dan zou ik thuis ter verdediging opwerpen dat 
enkel mijn hand of hoofd lui waren geweest, terwijl de rest van 
mij wel degelijk zijn best had gedaan. Ik hield het idee achter 
de hand.

In elk geval: Claire had een fascinerende realiteit binnenge-
bracht, al begreep ik de link tussen het probleem en de reme-
die niet meteen. “Je oog is lui. En dus mag het nu enkele weken 
achter die pleister wat slaap inhalen?”

Bleek dus dat juist het sterke oog afgeplakt was, en dat het luie 
oog nu de klus in z’n eentje moest gaan klaren. Dat het ‘geacti-
veerd’ moest worden: gedwongen om scherper te gaan kijken. 
Heelkunde is soms heerlijk simpel.

Of een dergelijke remedie ook niet heilzaam zou kunnen zijn 
voor ons kijken naar de samenleving, vraag ik me tegenwoor-
dig wel eens af. Vooral wanneer ik onder deelnemers aan vor-
mingen merk dat er heel wat moeheid leeft wanneer het gaat 
over (super)diversiteit. Altijd maar weer dat ‘leren omgaan met 
verschillen’, altijd die focus op wat ànders is en lastig en on-
bekend. Kunnen we niet gewoon terug naar hoe we het altijd 
gedaan hebben? Naar ‘gewoon’ en vertrouwd? Als iedereen nu 
gewoon eens een beetje ‘normaal’ zou doen.
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Bij zo’n vermoeide blik verlangen we inderdaad wel eens naar 
wat éénduidigheid: helder uitgetekende wegen, eenvoudige 
landschappen, overzichtelijke aanwijzingen bij kruispunten. De 
brillen die vandaag het meest populair en in de mode zijn, bie-
den dit ook: een blik op de werkelijkheid waarin bijvoorbeeld 
alle tegenstellingen weggewerkt zijn. Alles in harmonie, weg 
complexiteit. Alles uniform. Niet werkelijk natuurlijk, maar wel 
op het eerste zicht. Prachtige brillen die je –haarscherp- naar een 
onbestaand verleden doen kijken. Of naar een droombeeld, ooit 
in een verre toekomst, waarin mensen zich allemaal hetzelfde 
gedragen en kleden, van het zelfde houden, dezelfde woor-
denschat hanteren, dezelfde keuzes maken en belang hechten 
aan de zelfde ideeën en overtuigingen, over dezelfde talenten 
en vaardigheden beschikken, en allemaal op een zelfde partij 
stemmen. Toegegeven, wel een aantrekkelijk zicht, voor heel 
even, wanneer je naar rust snakt en onderdelen van je lijf en ziel 
wat luie trekjes beginnen te vertonen. Maar niettemin: redelijk 
angstaanjagend wanneer je er goed over nadenkt. 

Hoe heilzaam zou het zijn, mochten we al die ‘gemakkelijkheids-
oplossingen’ van ons luie brein een tijd lang kunnen ‘afplakken’ 
zodat we gewoon gedwongen worden om de reële uitdagingen 
van de superdiversiteit onder ogen te gaan zien… Een jaar lang 
niet meer spreken en denken in wij-zij-termen bijvoorbeeld –al-
leen nog maar uitgaan van het ‘wij’ dat er hier en nu is. Twaalf 
maanden lang de term ‘aanpassen’ schrappen en eindelijk begin-
nen denken in termen van ‘samen overleggen en onderhande-
len’. Een jaar lang het concept ‘nationaliteit’ vergeten, en men-
sen benaderen als mensen. 

Even oefenen. Nadien zien we misschien weer normaal.

Elke Vandeperre
Coördinator vzw Motief

De bril van het verschil



 

C U R S U S  Plaats Omvang Code Startdatum Pag.

Actua en geloof Mariakerke 5 avonden 101.395 14/01/19 7

Hospitality Festival Brussel 2 halve dagen - 03/05/19 7

De geloofwaardigheid van Europa Roeselare 3 avonden en 1 namiddag 101.397 20/02/19 8

Brussel door de bril van een ‘Nieuw Wij’ Koekelberg 1 avond 23/04/19 8

Apocalypse NU! Lier 3 avonden 101.396 25/04/19 9

Dichter bij Paulus Gent 5 avonden 101.398 29/01/19 11

Elia, profeet van vuur en inkeer Zedelgem 5 namiddagen 101.399 19/01/19 11

Het Babelatelier Brugge 4 avonden 101.400 11/02/19 12

Met Marcus aan tafel Antwerpen-Berchem 5 avonden 101.401 18/01/19 12

Wat maakt ons tot ons? Aalst 1 dag 101.402 16/03/19 13
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Deelnemersgetuigenis

Zaia El Morabit, nam deel aan onze tweejaarlijkse 
IM-dag 'Diversiteitsbeleid in tijden van 
verrechtsing en polarisatie' ter herinnering aan 
onze medeoprichter en bondgenoot, Remi 
Verwimp. Ze werkt als lector Nederlands en 
projectmedewerker Divers aan de Karel de Grote 
Hogeschool  in Antwerpen. Daarnaast heeft ze 
ook meer dan 10 jaar ervaring als leerkracht in 
het secundair onderwijs.  

Welke plaats moet levensbeschouwing in het onderwijs 
krijgen? Mogen levensbeschouwelijke symbolen 
aanwezig zijn in de publieke ruimte? Welke rol speelt 
religie in de conflicten in het Midden-Oosten? Brengt 
religie onderdrukking of kan ze ook tot emancipatie 
leiden? Is het 'vooruitgangsgeloof' van economen en 
bankiers  ook een vorm van religie?...

Er bestaat vandaag nogal wat discussie over de 
plaats en de betekenis van levensbeschouwingen 
in onze samenleving. In onderstaande vormingen 
tracht Motief enerzijds informatie en handvaten 
aan te bieden om scherper te leren zien waarover 

het actuele debat precies gaat. Anderzijds oefenen 
we ons in deze vormingen ook om tot een 
stellingname en praktijk te komen in de eigen leef- 
en werkomgeving. 

De vormingen die je hieronder vindt, zijn slechts een 
momentopname van ons volledige aanbod. Motief 
tracht immers zoveel mogelijk in te spelen op de 
actualiteit en op vragen die in de concrete praktijk 
van lokale partners ontstaan. Surf regelmatig eens 
langs onze website, of schrijf je in op onze digitale 
nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven van nieuwe 
vormingsprogramma's.

‘De IM-dag was voor mij de ideale gelegenheid 
om mij te laten inspireren. Ik was vooral benieuwd 
naar de concrete verhalen van de drie panelleden 
vanuit hun eigen expertise in de socio-culturele 
bewegingen, het jeugdwerk en de vakbond. 
Interessant om vast te stellen hoe iedereen gebeten 
is om op zoek te gaan naar de meerwaarde van 

de verschillen en een positief verhaal te brengen. 
Diversiteit is vanzelfsprekend. Het is onze plicht 
en verantwoordelijkheid om daar ons steentje 
aan bij te dragen. Zo kunnen we naar een open 
en gezonde samenleving gaan waar onze kinderen 
in verbondenheid met elkaar kunnen samenleven. 
Shift naar verbondenheid!

MAATSCHAPPIJ  EN 
ACTUALITEIT

I
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Actua en Geloof

Hospitality Festival

Tijdens deze gespreksavonden wisselen we onze ervaringen en 
vragen uit over geloof en (samen)leven. De themakeuze wordt 
mee bepaald door de groep. Thema’s kunnen zowel religieus, 
ethisch, sociaal, cultureel als politiek van aard zijn en dienen zich 
als vanzelf aan voor wie met open geest in de wereld staat. Ook 
De Open Poort, het protestants-oecumenisch tijdschrift ter be-
vordering van het gesprek rond geloof en samenleving, biedt ons 
regelmatig inspiratie. We werpen daarbij een bijbels-theologisch 
licht op de actualiteit.

De ramadan is een periode van ontmoeting. Van open deuren en 
feestvieren. Van geven en delen. Van innerlijke reflectie ook. Het 
Hospitality Festival grijpt deze unieke vibe aan om mensen samen 
te brengen rond de gedeelde waarden van solidariteit en gastvrij-
heid.  
Het Hospitality Festival zet in op al wat ons als mens verbindt, 
en creëert een feestelijke plek om elkaar te ontmoeten, beter te 
leren kennen, plezier te maken en te leren van elkaar.
De SOUK op het Muntplein wordt een kosmopolitische ontmoe-
tingsplek. We toveren het plein om in een feestelijke en culturele 
markt, geïnspireerd op het Djemaa El Fna plein in Marrakech. 
Al eeuwenlang zijn marktplaatsen een ont¬moetingsplek voor 
diverse gemeenschappen. Hier ontmoeten families, bewoners, 
handelaars, artiesten … elkaar. Een markt waar muziek, perfor-
mances, acrobatie, culinaire specialiteiten … je twee dagen zullen 
verrassen.
Wil je even weg uit de drukte en/of je hersencellen laten werken? 
Dan moet je in Muntpunt zijn. Je kan er workshops en lezingen 
volgen. Voorstellingen meepikken en in gesprek gaan met andere 
festivalgangers. De rode draad is het samenleven in een superdi-
verse stad.
Motief zal terug te vinden zijn in Muntpunt waar we een work-
shop rond omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit zullen 
organiseren.  Meer info volgt, maar noteer deze data nu alvast in 
je agenda!

Data:   3 en 4 mei 2019 van 14u tot 22u
Plaats:   Muntplein, Brussel
Organisatie:  Citizenne i.s.m. tal van partners waaronder vzw 

Motief

Begeleiding: Marc Loos
Data:  Telkens de tweede maandagavond van de 

maand, van 20u tot 22u: 14 januari, 11 
februari, 11 maart, 15 april, 13 mei 2019

Plaats: Wilgentronkstraat 13, 9030 Mariakerke (Gent)
Organisatie:  vzw Motief i.s.m. Protestantse Kerk Gent Rabot
Inschrijven:  marc.loos@telenet.be of 09/253.29.00 
Prijs:  €7 per avond
Cursuscode:  101.395

I
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I I

Brussel door de bril van een ‘Nieuw Wij’

Meer dan 40% van de bevolking in Brussel is jonger dan 25 jaar. 
Twee op de drie jongeren in Brussel heeft een migratieachter-
grond. Brusselse jongeren belichamen een ‘Nieuwe Wij’ dat su-
perdivers is en hebben nooit een andere realiteit gekend. Dat be-
paalt ook de bril waarmee ze naar vandaag én naar de toekomst 
kijken. Als het gaat over ‘samenleven in diversiteit’ kunnen deze 
Brusselse jongeren dan ook de ultieme leermeesters zijn voor de 
generaties die hen voorgaan: hun (groot)ouders, leraren, andere 
‘opvoeders’ zoals jeugdwerkers, hulpverleners enz….. Maar hoe 
denken en dromen Brusselse jongeren (15 – 25 jaar) dan vanuit 
dit ‘Nieuwe Wij’ over het samenleven in Brussel?  Hoe zouden zij 
ervoor zorgen dat iedereen die tot het ‘Nieuwe Wij’ behoort zich 
ook ten volle erkend en thuis voelt en ernstig wordt genomen? 

Op deze avond kijken we door hun bril naar het samenleven in 
onze stad  en laten we ons door hun ideeën en dromen bevragen. 
We zijn benieuwd welke beloftevolle perspectieven dit kan ople-
veren, op allerlei levensdomeinen… (onderwijs, openbare ruimte, 
politiediensten, kunst en cultuur, wijkwerking, vrije tijd, … )

Datum:  dinsdag 23 april 2019, van 19u tot 22u
Plaats:  Gemeenschapscentrum De Platoo, 

Pantheonlaan 14 in Koekelberg.
Organisatie:  vzw Motief i.s.m. onder andere Citizenne en 

JES Brussel

Meer info volgt weldra op www.motief.org!

De geloofwaardigheid van Europa
Europa en de verkiezingen

Elke kerk maakt deel uit van de samenleving. Gelovigen staan in 
de samenleving en buigen zich over actuele vragen. In mei 2019 
zijn de Europese verkiezingen en in aanloop naar deze verkiezin-
gen willen we ons over de Europese thema’s klimaat en migratie, 
laten informeren en met elkaar in gesprek gaan over geloven, 
kiezen, waarden en kerk-zijn. Op drie avonden gaan we in op de 
thema’s: waarden, migratie, klimaat. De avonden zijn los te vol-
gen. Tenslotte is er ook een wandeling in de Europese wijk waar 
een aantal kerkelijke instanties de Europese Unie op de voet vol-
gen, een hiervan gaan we ook bezoeken.

Klimaat
De strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van het 
leefmilieu staan op de gedeelde derde plaats als het gaat om 
thema’s die belangrijk  zijn in de Europese verkiezingen. Karel 
Malfliet is industrieel ingenieur landbouw en tropische land-
bouw. Hij is tevens één van de gezichten van Ecokerk en is dus 
als geen ander geschikt om het thema te duiden en op vragen te 
antwoorden.

Waarden
De Europese Unie is een waarden gemeenschap, ze is dus meer 
dan een economisch verbond. Maar wat zijn eigenlijk de waar-
den van de Europese Unie? En hebben zij iets te maken met het 
christendom en het christelijk geloof? Hoe geloofwaardig is de 
Europese Unie als waarden gemeenschap.

Migratie
Een ander belangrijk thema is migratie. Sommige noemen het 
zelfs het kantelpunt in het Europees project. Anne Kooi is be-
trokken bij de werkgroep migratie binnen de protestantse kerk 
in België en zal de beleidslijnen en  de realiteit verbinden met de 
opdracht voor de kerken. 

Wandeling
De Europese wijk ten oosten van het stadscentrum vormt de 
grootste concentratie van internationale en Europese werkgele-
genheid van het Brussels Gewest. Europa neemt in deze wijk een 
prominente rol in. Niet in het minst door het aantal gebouwen 
dat de Europese Unie in de loop der jaren inpalmde. Ook een 
aantal kerkelijke organisaties vind je hier o.a. Eurodiaconia. Wat 
doen deze organisaties en kunnen zij de stem van de kerken la-
ten horen? 

Begeleiding:  Stefan Gradl, Anne Kooi, Karel Malfliet, 
Heather Roy en Stephan Burger, Eefje van der 
Linden 

Data:  Deelname is mogelijk aan één of meerdere 
bijeenkomsten op onderstaande data.

 • 20 februari: Europa en het klimaat 2019   
 20u-22u - Evangelie Kerk Dendermonde

  Lindanusstraat 2, 9200 Dendermonde

 • 12 maart 2019: Europa en zijn waarden   
 20u-22u - Zandpoortkerk, 

  Zandpoortvest 27, 2800 Mechelen

 • 28 maart 2019: Europa en migratie 
  20u-22u - De Wijngaard, 
  Sanderusstraat 77, 2018  Antwerpen

 • 12 mei 2019: Wandeling door de Europese  
 wijk met bezoek aan Eurodiaconia -tijdstip  
 14u-17u - plaats nog te bepalen.

Organisatie: vzw Motief i.s.m. Orbit vzw en VPKB-Vorming.
Inschrijven: vorming@vpkb.be
Deelnameprijs: VPKB-leden gratis - anderen volgens inkomen 

(zie tabel p. 23)
Cursus:  101.397
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Deelnemersgetuigenis

Kries Vanoverberghe: gepensioneerd  
docent in het sociaal werk en deelneemster 
aan het leerhuis 'Radicaal mens' in Roeselare.

Een leerhuis?! Wat is dat voor een beest?
Zoals het woord zelf al aangeeft vind je in het 
leerhuis een plek waar je met hoofd en hart 
wordt uitgedaagd om nieuwe perspectieven uit te 
proberen én een ruimte waarin je thuis mag komen 
met je eigen zoeken en vragen. In het leerhuis 
ontwikkelen we een langlopend leerproces waarin 
3 dimensies permanent met elkaar in dialoog gaan, 
namelijk: de deelnemersgroep, de samenleving 
en een levensbeschouwelijke bron (een tekst uit 
Thora, Evangelie, Koran, …). De teksten uit religieuze 
bronnen worden in Motief 'contextueel' gelezen. 
Dat wil zeggen dat we leren onderzoeken in welke 

tijd en maatschappelijke context deze teksten 
tot stand kwamen en (later) gelezen werden. Dat 
betekent dat we ook onze eigen samenleving en 
onze eigen interpretatiebril kritisch onder de loep 
nemen. We vertrekken bij de keuze van teksten 
steeds vanuit de realiteit hier en nu: Welk thema 
verbindt ons in deze groep? Waarrond willen we 
onszelf en mekaar bevragen? Thema's die in onze 
leerhuizen de voorbije tijd centraal stonden zijn 
o.m.: leven in tijden van crisis en onzekerheid; 
zin en onzin van lijden en onrecht; rechtvaardig 
leiderschap; uitbreken uit de beklemmende 
grenzen van 'eigen clubje eerst';...

Al drie keer op rij maak ik bewust tijd vrij om onder 
de deskundige leiding van Elke Vandeperre het Bijbels 
leerhuis te volgen. Ik sta onthaaster in mijn leven ge-
zien ik ‘op rust’ ben en grotendeels bevrijd van vele 
‘moeten’ en tijd kan maken om te ont-moeten.
Als christen vind ik het zeer inspirerend om in de ver-
halen te duiken uit onze joodse en christelijke traditie. 
Het leerhuis is helpend om in deze tijd christen te zijn.
Ik volgde reeds vroeger met mijn partner diverse bij-
belweken van CVS (Christenen voor het Socialisme) en 
leerde de teksten ‘contextueel’ te lezen. De contextu-
ele bril maakt het verschil, ook in mijn professionele 
loopbaan als docent in het Sociaal Werk.
In het leerhuis word ik met hoofd en hart uitgedaagd 
om met andere ogen te kijken naar de werkelijkheid. 
Elke biedt ons telkens kapstokken/leessleutels om 
de verhalen te begrijpen en te plaatsen in de juiste 

BIJBELSE LEERHUIZEN
I I

context. In het leerhuis gaan we samen op zoek naar 
welk maatschappijmodel we kiezen in deze obese 
neoliberale maatschappij. Mijn blik wordt telkens 
opnieuw verruimd en de verkregen inzichten zijn ook 
inspirerend voor mijn dagelijkse leven. De interactie 
tussen de deelnemers is heel verrijkend voor mij.
De contextuele bril helpt mij om waakzaam te blijven, 
om radicale solidariteit boven het eigen individueel 
belang te plaatsen. Wezenlijk voor mij is het ervaren 
van bondgenootschap.
Het is fijn om ‘leerhuizer’ te zijn.
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Apocalypse NU!
Het laatste Bijbelboek Apocalyps, actueel ontcijferd

In de gemeenschap 'De Brug' werden tijdens de vastenperiode 
vijf  vieringen gehouden rond Apocalyps. In dit Leerhuis proberen 
we nu om de rode draad van dit duistere bijbelboek te pakken 
te krijgen. Apocalyps is in een geheimtaal geschreven, die vraagt 
om ontcijfering. De Jehova-getuigen en de Moon-sekte hebben 
hierrond zeer letterlijke lezingen, maar uitdrukkingen zoals het 
‘verzet tegen het Beest met de 7 flexibele koppen’ vragen om een 
lezing die de historische en politieke context verrekent.We gaan 
dus in de bijeenkomsten van dit leerhuis iets oplichten van het 
1000-jarig rijk en ook van de actuele betekenis ervan. Misschien 
zal dit Leerhuis een ‘Openbaring’ voor u zijn!

Begeleiding: Egbert Rooze
Data:  3 avonden na Pasen, telkens van 

19.30u-21.30u: donderdag 25 april, donderdag 
2 mei en donderdag 8 mei

Plaats: Vier- en Leerhuiszaal in De Brug, 
Kapucijnenvest 16, 2500 Lier  

Organisatie: vzw Motief i.s.m. de Brug
Inschrijven: vzw Motief of melden bij  

maroos.michiels@gmail.com
Prijs:  €27 of 10 € per keer
Cursuscode:  101.396



Elia, profeet van vuur en inkeer
Pleidooi voor “ Gutmenschen “ en hun inzet

Dichter bij Paulus

Paulus is een controversieel figuur. Hij wordt bewonderd en ver-
guisd. Het ‘eenvoudig evangelie’ dat Jezus verkondigde zou door 
hem veranderd zijn in een gecompliceerd dogmatisch systeem. 
Op gezag van Paulus hebben vrouwen eeuwenlang een onderge-
schikte rol gespeeld in kerk en maatschappij. De apostel der hei-
denen was soms een bron van inspiratie, maar vaker een strui-
kelblok in ontmoetingen tussen joden en christenen. 

‘Dichter bij Paulus’ is een ontdekkingstocht naar de jood Paulus, 
en niet slechts jood maar joodse messiaanse prediker, agitator 
voor een wereld, waarin een Jood Jood, een Griek Griek en uit-
eindelijk een mens werkelijk mens kan zijn.  Jezus Messias is de 
uiteindelijke mens (eshatos Adam), eindelijk een mensheid, die 
naam waardig. Meteen ook het grote alternatief voor een ro-
meinse wereldorde, waarin roof en moord de richting bepalen. 

‘Dichter bij Paulus’ brengt ons ongetwijfeld ook dichter bij de 
wereldorde die vandaag heerst en een bedreiging is voor de 
mens (adam) en de aarde (adama).

* Dichter bij Paulus naar de gelijknamige titel van het boek van 
K. Bouhuijs en K.A. Deurloo.

Onze tijd is bezet gebied door een eenzijdige aandacht voor groei 
en winst. Het marktdenken heeft de samenleving in een wurgen-
de greep. Wij lijken alleen nog te kunnen denken in termen van 
marketing, product, consument en winst. Ondanks alle welstand 
groeit de armoede. Vanuit zo’n situatie houdt de profeet Elia ons 
een kritische spiegel voor. Hij breekt een vastgeklonken systeem 
open en geeft doemdenken geen kans. Elia is een 'gutmensch' 
die niet capituleert maar in stille overtuiging en gefundeerd ver-
trouwen weet door te zetten.

Begeleiding: Marc Loos
Data:  Laatste dinsdagavond van de maand, van 20u 

tot 22u: 29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 
april en 28 mei 2019

Plaats: Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem (Gent)
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Protestantse Kerk Gent Rabot
Inschrijven:  marc.loos@telenet.be of 09/253.29.00
Prijs:  €7 per avond
Cursuscode: 101.398

Begeleiding: Egbert Rooze en Roger Vandenberghe 
Data:  Telkens op zaterdagnamiddag van 13u45 tot 

16u15 
 19 januari 2019 , 16 februari 2019 , 23 maart 

2019 , 27 april 2019 , 18 mei 2019
Plaats: CM-lokaal , Groenestraat 90 , 8210 Zedelgem
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Bijbelgroep “ De Vlaspit “
Inschrijven:  Via roger.vandenberghe@edpnet.be of 

050/24.02.51
Prijs:  Volgens inkomen
Cursuscode: 101.399
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Het Babelatelier 
Zeven tastgesprekken, omdat waarheid ontstaat in dialoog 

Met Marcus aan tafel
De Messiaanse beweging wordt het moeilijk gemaakt

Voor iedereen die los van elk geloof zijn eigen denken wil door-
breken, verruimen en confronteren met eeuwenoude traditie. De 
Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van 
de menselijke beschaving. Ook voor mensen van vandaag kan het 
Bijbelse geloofsverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de 
zoektocht naar een zinvol en gedragen leven. De Bijbel houdt een 
spiegel voor, daagt uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt troost, 
hoop en liefde.

Er is Babelse spraakverwarring over de Bijbel. In het Bab[b]elate-
lier gaan we met elkaar aan de babbel en ontstoffen we de oude 
grondteksten. Om onze eigen denkkaders en patronen te door-
breken. Om helderder te zien, anders te horen, iets nieuws te er-
varen. Het atelier is een werkplek waar we ons denken, voelen en 
doen samenleggen.

De Nederlandse protestantse theoloog Heiko Miskotte (1894-
1976) wijst op het tegoed, het surplus van het Oude Testament. 
Volgens Miskotte ontbreken er een aantal wezenlijke thema’s in 
het Nieuwe Testament: de openheid van de godsnaam, het aardse 
en verhalend spreken, de impact van angst en depressie op een 
mensenleven, het profetisch en politiek karakter van het Bijbels 
geloof en de kracht van de erotiek. Deze thema’s behoeden ons 
voor een hemelse, gelukzalige zweverigheid, waar het christen-
dom soms mee wordt in verband gebracht.

We starten de reeks met een inleiding op Miskotte en eindigen 
met een synthese. De andere avonden komt telkens één ‘verge-
ten’ thema uit het Oude Testament aan bod. 

Marcus is de eerste evangelist die schrijft na de verwoesting van 
de tempel en de Joodse Oorlog van de Romeinen. Je moet wonden 
likken. Je zult diep ontgoocheld zijn. Je moet de nederlaag accep-
teren. Maar komt de Messiaanse beweging erdoor? Hoe vinden 
zij gaatjes in dit machtsblok? Hoe houden ze het vuur brandend? 
Door een alternatieve maaltijd te houden; door om te zien naar de 
minsten; door, te midden van de verwoesting, het moreel hoog te 
houden.
Spannend, diepgravend, zelfs actueel om zo het oudste Evangelie 
te lezen!

Begeleiding:  Ieder Babelatelier gaan 2 andere gastsprekers 
met elkaar in gesprek

Data:   eerste maandagavond van de maand, telkens 
van 20u tot 22u: 11 februari, 18 maart, 6 mei, 3 
juni 2019

Plaats:  YOT vzw, In De Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 
19, 8000 Brugge

Begeleiding: Een vrijwilliger van Motief begeleidt de hele 
wandeling, maar op elke locatie geeft een 
lokale gids ook extra duiding vanuit de eigen 
geloofsbeleving. 

Organisatie: YOT vzw i.s.m. Bijbelhuis Zevenkerken, Motief 
vzw, pastorale eenheid Sint-

 Donatianus Brugge en Vormingplus
Inschrijven:  www.yot.be/babelatelier of babelatelier.yot@

gmail.com
Prijs:  8 € Betaling cash ter plaatse. Tekstmateriaal en 

drankje inbegrepen.
Cursuscode: 101.400

Begeleiding: Egbert Rooze
Data:  5 vrijdagavonden, telkens van 20.00u tot 22u: 

18 januari 2019, 22 februari, 22 maart, 26 april 
en 24 mei.

Plaats: t.h.v. Egbert Rooze, Van Vaerenberghstraat 67, 
2600 Berchem (vlakbij station Berchem)

Organisatie: vzw Motief
Inschrijven:  via vzw Motief
Prijs:  €40
Cursuscode: 101.401
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Wat maakt ons tot ons? 
Op weg met het bijbelboek TOBIT 

In onze samenleving  komen we vandaag in contact met mensen 
met heel uiteenlopende achtergronden, allemaal met eigen idee-
en en intuïties over wat zinvol en belangrijk is in het leven. Daarbij 
laten ze zich vaak inspireren door diverse bronnen en tradities. 
Ook het christendom is zo'n traditie die inspiratie en richtingwij-
zers kan bieden. Maar voor velen onder ons is die inspiratiebron 
niet meer altijd even duidelijk: waar gaat het nu in wezen over in 
onze traditie? Waar staan wij voor? Daarom kan het deugddoend 
zijn om samen weer helder te krijgen om wélke richtingwijzers het 
dan zoal gaat in het christendom en welke betekenis deze vandaag 
voor ons zouden kunnen hebben. "Wat maakt ons tot ons?" Met 
deze vraag zoeken we niet zozeer naar een vastliggende identiteit, 
een soort van keurslijf waaraan 'christenen', te allen tijde, moeten 
beantwoorden. Het bijbelboek Tobit dat we in dit leerhuis gaan 
lezen, toont ons  dat het net over een dynamische en permanente 
zoektocht gaat naar hoe we ons als christenen (en als mensen die 
staan in welke al dan niet religieuze traditie ook) kunnen opstellen 
(of: naar hoe we mee vorm kunnen geven aan een kwaliteit van 
leven en een rechtvaardige samenleving) - telkens opnieuw in an-

dere situaties en nieuwe contexten. Weggevoerd in ballingschap 
naar Ninive wordt de trouw van de vrome en solidaire jood, Tobit, 
op de proef gesteld en uitgedaagd. Door het lezen van deze verha-
len, gaan we in  zijn voetspoor het boeiend avontuur aan om ook 
zelf na te denken over de vraag naar onze steeds voorlopige iden-
titeit. We beschouwen deze weg als ’een never ending story’, want 
tijdens de Bijbelvierdaagse van begin augustus zullen we de lezing 
van het boek Tobit verderzetten, en samen met zijn zoon Tobias 
helend en bevrijdend op weg gaan.

Begeleiding: Ine Van den Eynde 
Datum:  Zaterdag 16 maart (9u30 tot 16u)
Plaats: Jebron, Begijnhof 1 in 9300 Aalst
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Christenen voor het 

Socialisme
Inschrijven:  lieveneukermans@gmail.com of 0486787637 

(J. De Roeck)
Prijs:  €10
Cursuscode:  101.402
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Via het Aïsha leerhuis biedt Motief een veilige 
ruimte voor die stemmen die in het maat-
schappelijk debat zelden gehoord worden: 
kortgeschoolde moslima’s.
De thema’s komen vanuit de groep en hou-
den bijna altijd verband met de rode draad 
die loopt doorheen de verschillende bijeen-
komsten: hoe als moslima leven of zelfs over-
leven in een superdiverse en geseculariseerde 
samenleving?  Hoe de eigen stem laten ho-
ren? We vroegen enkele vrouwen uit Aïsha-
leerhuis hoe zij hun deelname ervaren.

‘We leren veel van elkaar tijdens de bijeenkomsten.   
We praten, luisteren en dat zorgt voor inspiratie voor het 
dagelijks leven.’

‘Ik voel me opgelucht na een bijeenkomst.’

‘Je voelt je sterker.  Je hoort verhalen waarvan je denkt dat 
je ze alleen meemaakt.’

‘Door te luisteren, te praten en samen te zoeken, besef 
ik dat ik ook het recht heb om te praten op de school van 
mijn kinderen.  Vroeger zou ik me weggecijferd hebben.’

Deelnemersgetuigenis

Aïsha-Leerhuis
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Interview met Aleidis Devillé,  
over ons handboek  
"Positieve identiteitsontwikkeling met 
moslimjongeren"

Omgaan met 
(levensbeschouwelijke) 

diversiteit

Kan je even uitleggen in welke richting het handboek 
precies wordt gebruikt? Om welk vak gaat het?

Het boek wordt gebruikt in de richting sociaal werk. Deze ba-
cheloropleiding beslaat 3 jaar en heeft verspreid over die 3 
jaren heen ongeveer 450 studenten. Er zijn 4 afstudeerrichtin-
gen: maatschappelijk werk, personeelswerk, maatschappelijke 
advisering of sociaal-cultureel werk. In hun laatste jaar heb-
ben de studenten niet alleen hun verplichte vakken maar ook 
een evenwaardig deel keuzevakken. Eén van die keuzevakken 
is ‘Inclusief samenleven.’ Het is een vak dat bestudeert hoe 
we naar een inclusieve samenleving kunnen evolueren. Een 
maatschappij waarin iedereen, ongeacht gender, leeftijd, be-
perking, levensbeschouwing, …, een plek heeft. Het is binnen 
dit vak dat dit academiejaar voor het eerst met het handboek 
van Motief gewerkt wordt. 

Hoe wordt het boek dan precies gebruikt?

Het handboek is pedagogisch sterk en op zichzelf al interessant 
om te verwerken. En dat vragen we dus ook aan de studenten. 
Mijn collega en ik geven er les over en nodigen sprekers uit. 
Dat is de theoretische helft van de verwerking. Voor de andere 
helft van het puntentotaal wordt aan de studenten gevraagd 
om een artikel te schrijven. Zij mogen daarvoor zelf een doel-
groep en problematiek kiezen die hen interesseert. Ze kozen 

MOTIEF  IN  GESPREK

onder andere de volgende onderwerpen: inclusie van mensen 
met een psychisch ziektebeeld, deelname aan de maatschap-
pij van mensen met een beperking, armoede in vrijetijdsbe-
steding, het effect van racisme op kinderen, … We vragen hen 
daarbij de structuur van het handboek toe te passen: wat be-
tekent dit voor eerstelijnswerkers, wat is de essentie van wat 
je vertelt en wat is de eigen positie hierbij?

Wat was de motivatie om voor het handboek te kiezen 
als studiemateriaal? Waarin verschilt het van andere 
handboeken over deze thematiek?

Het feit dat er in het handboek consequent gekozen wordt 
voor de visie van superdiversiteit. En dat je vanuit die visie 
uitgenodigd wordt om na te denken over hoe de identiteit 
van moslimjongeren kan verstevigd worden. Het is, in tegen-
stelling tot veel andere handboeken, niet enkel gefocust op 
geloof. Want veelal, ook in handboeken, worden moslims en 
moslimjongeren tot het moslimgedeelte van hun identiteit 
gereduceerd. Maar tieners zijn tieners, het is normaal dat die 
experimenteren en zelfs shockeren. En pedagogen weten hoe 
ze daarmee moeten omgaan, maar bij moslimjongeren wordt 
dat precies uit het oog verloren. Het boek herinnert ons er dus 
aan dat moslimjongeren op de eerste plaats jongeren zijn. Jon-
geren met veel verschillende kanten, waarvan hun levensbe-
schouwing maar een deeltje uitmaakt. 

Aleidis is doctor in de sociologie. Zij doceert sinds 1995 op de hogeschool Thomas More 
aan het Departement Sociaal-Agogisch werk. Voor ons verzorgde ze de inleiding op een 
van de panelgesprekken rond het handboek. Ondertussen wordt het boek bij Thomas 
More Hogeschool Geel ook effectief gebruikt. 
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Welke zaken vind je belangrijk om de studenten mee 
te geven rond het thema van (levensbeschouwelijke) 
diversiteit?

Ze moeten vooral kritisch leren nadenken. Weten dat wat in 
de politiek en media aan bod komt over bepaalde groepen 
altijd gaat over extremen. Leren om mensen niet tot één stuk 
van hun identiteit, bijvoorbeeld hun levensbeschouwing, te 
reduceren. 

Het handboek hanteert een bepaalde visie als het gaat 
om omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit, maar 
heb je het gevoel dat het handboek ook effectief een 
tool kan zijn voor studenten ter ondersteuning van hun 
concrete praktijk? Bijvoorbeeld op stageplekken of op hun 
toekomstige werkplek? 

Maatschappelijk werkers zullen allemaal wel eens met de ma-
terie geconfronteerd worden. Het handboek is daarom een re-
levante voorbereiding op de praktijk.

Het handboek suggereert in de titel dat het over 
moslimjongeren gaat, maar biedt het volgens jou ook 
richtingwijzers rond omgaan met (levensbeschouwelijke) 
diversiteit in het algemeen? M.a.w ook voor professionals 
en organisaties die niet enkel met jongeren werken en voor 
eenieder (bv. in het vereningingsleven) die op een andere 
manier met diversiteit wil omgaan?

Het handboek gaat over superdiversiteit. Het maakt dus 
eigenlijk niet uit op welke groep je het wilt toepassen. Het 
handboek is dus zeker bruikbaar in de bredere zin dan enkel 
(moslim)jongeren. Maar je moet dan natuurlijk wel zelf 
de vertaalslag maken. Dat is meteen ook wat wij van onze 
studenten verwachten in hun paper. 

Positieve 
identiteitsontwikkeling  

met moslimjongeren

Een tool- en handboek voor 

eerstelijnswerkers

Elke Vandeperre I Jonas Slaats I Rosalie Heens I Samira Azabar 
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Vorming op het snijpunt 

van levensbeschouwing en 

samenleving

Eerstelijnswerkers die vandaag willen werken aan positieve identiteitsontwikkeling 

met moslimjongeren staan onder een sterke maatschappelijke druk.  Het publieke 

debat is immers in de ban van thema’s als ‘terreur’, ‘religieus extremisme’, ‘radica-

lisme’. Thema’s waarbij voortdurend en vanzelfsprekend een link wordt gelegd met 

moslims. De complexiteit van de actuele realiteit, de onduidelijkheid rond begrip-

pen als terreur en radicalisering en de angst die hierdoor in de hand wordt gewerkt, 

creëren bij heel wat leerkrachten, schooldirecties, jeugdwerkers en hulpverleners 

een handelingsverlegenheid. Of erger: een handelingsdwang. Een repressieve vei-

ligheidslogica dreigt in het eerstelijnswerk stilaan de ‘normale’ pedagogische logica 

te verdringen. Een antiradicaliseringsindustrie speelt daar gretig op in met prakti-

sche checklists, quick fixes, hapklare ‘tools’ en handige methodiekjes. Met korte 

bijscholingsprogramma’s waarin experts pasklare antwoorden bieden op dringende 

praktijkcases hopen we te leren hoe we radicaliserende jongeren vroegtijdig kun-

nen detecteren en weerwerk bieden. ‘Preventie van radicalisering’ is de bril gewor-

den waardoor we naar ons dagelijkse werk met jongeren kijken. Maar werken we 

op die manier geen selffulfilling prophecy in de hand? In welke mate creëren we 

precies het probleem dat we eigenlijk trachten in te dijken?

Dit tool- en handboek is een poging om in het huidige radicaliseringsdiscours 

even een stapje achteruit te zetten en terug te keren naar de vraag: Wat is onze 

pedagogische opdracht als eerstelijnswerkers? Hoe verhouden we ons tot de ac-

tuele context en met welke visie gaan we daarin aan de slag? Hoe krijgen we de 

glazen in onze professionele bril weer helder? Wat is onze reële handelingsruimte 

en hoe kunnen we die ten volle gebruiken? Hoe krijgen we opnieuw vertrouwen 

in de deskundigheid waarover we beschikken om een diepgaande, constructieve 

rol te spelen in de positieve identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren? 

Dit boek toont hoe visie, handelingssleutels en concrete methodische tools in-

trinsiek met elkaar verbonden zijn. In het omgaan met (levensbeschouwelijke) 

diversiteit pleiten de auteurs ervoor om consequent te durven kiezen voor een 

transformatielogica en een emancipatorische aanpak.

Dit handboek is een publicatie van vzw Motief, een door de Vlaamse overheid er-

kende vormingsinstelling gespecialiseerd in ‘levensbeschouwing en samenleving’. 

Het boek kwam tot stand bij het ontwikkelen en begeleiden van vormingspro-

gramma’s voor professionals omtrent ‘omgaan met levensbeschouwelijke diver-

siteit’ en ‘positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren’. 
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Vzw Motief heeft een boek 
gepubliceerd over positieve 
identiteitsontwikkeling met 
moslimjongeren.  Meer info 
over dit handboek vindt u 
op p. 25



WEG-WIJZER

Wanneer er gesproken wordt over wereldleiders en 
inspirerende figuren denken we niet meteen aan een 
klein en onbekend land als El Salvador. El Salvador is 
echter het geboorteland van Óscar Arnulfo Romero of 
‘San  Romero’ zoals hij genoemd wordt in Spaanstalige 
gebied. Op 14 oktober 2018 werd hij door Rome heilig 
verklaard.

Maar wat maakte hem zo bijzonder?

Sterke en inspirerende figuren kennen land noch nationaliteit. 
Ze overstijgen landsgrenzen en blijven ook vaak, over de 
grens van de dood heen, een weg ten leven wijzen. Dit geldt 
zeker voor de compromisloze inzet die Óscar Arnulfo Romero 
leverde omtrent mensenrechten. Een inzet die hij uiteindelijk 
betaalde met zijn leven. Hij stierf op een gelijkaardige manier 
als Martin Luther King: neergeschoten en vermoord terwijl hij 
zijn boodschap verkondigde, tijdens een eucharistieviering op 
24 maart 1980.

Romero is gekend voor zijn kritiek op de overheid en 
op de economische en politieke elite in het dictatoriale 
regime van zijn land. El Salvador werd sinds begin jaren 70 
geteisterd door politieke en sociale spanningen door de 
immense ongelijkheid die het land tekende: ongeveer 10% 
van de bevolking bezat 80% van de rijkdom in het land en 
de armoede op het platteland liep op tot boven de 70%. 
De bevolking begon zich te roeren en in 1979 brak een 
burgeroorlog uit tussen de junta en de rebellen. In 1980 

ontstond de guerrillabeweging Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Narcional, (FMLN), een frontvorming tussen 
verschillende communistische en socialistische organisaties. 
De burgeroorlog die van 1980 tot 1992 in El Salvador 
woedde, kostte aan bijna 75.000 mensen het leven en maakte 
talloze burgers slachtoffer van mensenrechtenschendingen, 
waaronder verdwijningen, marteling en moord.

Ook kenmerkend voor de context waarin Romero optrad, 
was de koude oorlog en de bestrijding van ideeën van sociale 
rechtvaardigheid omdat ze als communistisch bestempeld 
werden en als dusdanig bij voorbaat ‘verdacht’ waren. De 
Amerikaanse overheid, die al vanaf de jaren zeventig 'een 
dreiging van het communisme' vanuit Zuid-Amerika ervoer, 
steunde achter de schermen het militaire bewind van El 
Salvador. Óscar Romero schreef een brief aan president 
Carter met de uitdrukkelijke vraag om de junta niet meer 
te steunen en geen wapens meer te leveren.  Romero 
liet zich dus niet zomaar de mond snoeren. Hij zag het als 
een inherent onderdeel van zijn ambt: “Vervolging hoort 
noodzakelijk bij de Kerk. Weten jullie waarom? Omdat de 
waarheid altijd vervolgd wordt … een Kerk die zijn plicht 
vervult, kan niet anders dan vervolgd worden”, aldus de 
aartsbisschop. 

Motief laat zich graag inspireren door denkers en doeners die weerwerk proberen te bieden aan dominante 
verhalen en machtsstructuren. Hun visies en praktijk gebruiken wij als weg-wijzers naar een samenleving waarin 
menselijkheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. In deze rubriek stellen we zo’n weg-wijzer voor.

Óscar Romero: 
pleitbezorger  

van het 
onderdrukte volk
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Hij kon niet anders dan de stem van de radeloze bevolking 
vertolken en bracht een boodschap van hoop in een tijd van 
armoede, honger, onrecht en dood. Hij was een wegwijzer in 
een land dat zijn koers volledig verloren was en gedirigeerd 
werd door een klein elite. 

Dienstbaarheid is inzet en opoffering 

Voor Romero stond de rol van de Kerk en zijn rol als christen 
centraal. Hij zag de Kerk als een instituut dat ten dienste 
stond van de meest kwetsbare mensen en had een hekel aan 
spiritualisme: “In de kerk zijn er zogezegd geen problemen. Er 
kunnen ook geen problemen optreden als we over de sterren 
praten. De Kerk moet praten over zaken die ons geduld, 
onze kracht en onze inzet in de huidige realiteit op de proef 
stellen”. 
Een goede christen is degene die de strijd voor 
rechtvaardigheid concreet opneemt en de problemen van de 
samenleving durft aan te klagen.  Dienstbaarheid betekent 
dan opoffering en risico’s durven nemen, ook het risico om 
het eigen leven te verliezen. Het gaat er niet om het goede te 
doen om erkenning te krijgen. Dienen doe je niet omwille van 
prestige. 
Voor gelovigen en niet-gelovigen blijft Romero tot op vandaag 
een voorbeeld van zulke radicale inzet. Uit de herinnering 
aan hem klinkt een oproep om uit je comfortzone te durven 
treden en ons ten volle in te zetten voor de meest kwetsbaren 
in onze samenleving. Hij gaf zijn leven voor dit doel.  

Eredoctoraat KU Leuven

Er is steeds een nauwe band geweest tussen Vlaanderen en 
El Salvador, dankzij priesters als Roger Ponseele, Piet Declerq 
en Willie Denaux die zich sinds de jaren ’70 decennialang in 
El Salvador aan de zijde van het volk schaarden. Anderhalve 
maand voor zijn dood, op 2 februari 1980, kreeg bisschop 
Romero een eredoctoraat aan de KU Leuven en bezocht 
de aartsbisschop nog de basisgroepen in Brugge in 
gezelschap van Roger Ponseele, die aan het front werkte als 
‘aalmoezenier’ van de guerrilla.
In de toespraak die Romero toen in Leuven hield, verwoordde 
hij glashelder hoezeer die keuze voor de armen geen 
theoretische en vrijblijvende kwestie is. 'De kerk moet zich 
niet alleen incarneren in de wereld van de armen en hen 
een boodschap van hoop brengen, ze moet de armen ook 
verdedigen. […] Maar het verdedigen van de armen leidt 
noodzakelijk tot ernstige conflicten met de machthebbers die 
tot de oligarchie behoren, en met de politieke en militaire 
autoriteiten van ons land.'

Als praktiserende bevrijdingstheoloog blijft Romero 
tot op vandaag een ‘wegwijzer’ voor Motief. Zijn 
bevrijdingstheologie biedt ons, in onze visieontwikkeling 
en vormingspraktijk, 4 ‘toetsstenen’:

1. De voorkeurskeuze voor de armen 
De voorkeurskeuze voor de armen  verschilt diepgaand 
van de caritatieve versie van ‘de armen eten geven en 
opgelost.’ Het gaat erom de meest kwetsbaar gemaakte 
groepen tot het centrum van je denken en handelen te ma-
ken. In Motief betekent dit onder meer dat we niet zozeer 
de ambitie hebben om een aanbod te ontwikkelen voor 
een ‘breed publiek’, maar in de eerste plaats vorming wil-
len ontwikkelen die de belangen dient van achtergestelde, 
gemarginaliseerde, gediscrimineerde groepen. Concreet  
betekent dat voor ons vandaag dat mensen-in-armoede, 
mensen met migratie-achtergrond die lijden onder racis-
me, moslims, onze prioritaire aandacht krijgen 

2. Bewustmaking van institutioneel geweld 
Bedoeld is het onderdrukkend geweld dat schuilgaat achter 
de maatschappelijke instituties. Een strijd tegen armoede 
bijvoorbeeld kan nooit effectief zijn zonder ook een strijd 
tegen een beleid dat buitensporige rijkdom ongemoeid 
laat. Het nadenken over diversiteitsbeleid en actief plura-
lisme kan nooit losstaan van het aanklagen van structureel 
racisme en ingebakken neokoloniaal denken in ons onder-
wijs, op de arbeidsmarkt, op de woonmarkt, enz.. 

3. Blootleggen van zondige structuren 
Bevrijdingstheologen hebben het traditionele zondebegrip 
verruimd: niet alleen individuen kunnen zich willens en 
wetens  tegen Gods geboden keren, ook collectieven kun-
nen zondigen. Het is de roeping van gelovigen, volgens de 
bevrijdingstheologen, om deze zondige structuren bloot 
te leggen en er vervolgens politiek voor te strijden dat er 
heilzame structuren voor in de plaats komen. Geloven be-
tekent dus dat je politiek positie inneemt, kleur bekent, je 
handen vuil durft te maken. In onze Motief-leerhuizen pro-
beren we via de politieke lezing van verhalen uit de joodse, 
christelijke en islamitische traditie deelnemers uit te dagen 
om tot een eigen positiebepaling te komen. 

4. Orthopraxie 
Bevrijdingstheologen houden gelovigen voor dat de chris-
ten eerder geroepen is orthoprax dan orthodox te zijn. 
Rechtzinnigheid in de leer is volgens hen van minder be-
lang dan het bewandelen van een rechtvaardig levenspad. 
Niet wát je gelooft is van het hoogste belang, maar hoe 
je je geloof in praktijk brengt (de rechte praktijk, in het 
Grieks: orthopraxis). In onze vormingen omtrent ‘het voe-
den van de eigen levensbeschouwelijke identiteit’ vormt 
een rechtvaardige praktijk steeds het uitgangspunt en 
het doel van onze reflectie. Die maatschappelijke praktijk 
vormt bovendien de brug die mensen met uiteenlopende 
levensbeschouwingen met elkaar verbindt.



Motief organiseert vorming op maat voor personeelsleden, vrijwilligers en beleidsme-
dewerkers van organisaties of diensten die in hun werking geconfronteerd worden met 
vragen over het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit of identiteit. We richten 
ons in het bijzonder tot organisaties uit sectoren als onderwijs, jeugdwerk, welzijnswerk, 
opbouwwerk, hulpverlening, armoedebestrijding,… Het programma, de opbouw, de werk-
wijze, de omvang en de prijs worden in overleg bepaald. Neem vrijblijvend contact op met 
ons secretariaat voor een afspraak. Misschien kunnen onderstaande vormingen, die we in 
het verleden uitwerkten, u inspireren.

VORMING OP MAAT 

Buren zoals we ze (niet) kennen - 
Werken aan diversiteit in de 
armoedestrijd

Veel mensen hebben via de media, via het discours 
van bepaalde politici en organisaties, via enkele 
negatieve ervaringen,... een heel negatief beeld 
van islam en van moslims. In veel groepen leeft er 
nogal wat angst om dit thema met de groep aan te 
kaarten omdat de emoties bij dergelijke gesprekken 
vaak hoog oplopen. Door het gesprek te vermijden, 
blijven frustraties en spanningen echter onderhuids 
groeien, en verhinderen ze groepen om nieuwe 

wegen te verkennen. Motief ontwikkelde een 
gespreksmethodiek om met groepen van mensen 
die in armoede leven de eigen beeldvorming over 
samenleven in diversiteit onder de loep te nemen. 
Daarbij besteden we veel zorg aan de frustraties, 
emoties, vragen en verhalen van de deelnemers. Op 
die manier worden de negatieve emoties en beelden 
ernstig genomen, maar proberen we ook verder te 
geraken en ruimte te maken voor een perspectief 
dat constructieve uitwegen biedt. Motief vormt uw 
medewerkers om met deze gesprekmethodiek aan 
de slag te gaan in hun eigen groepen.
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vorming gaan we met concrete casussen aan de 
slag.  We staan stil bij de consequenties die elk 
van deze modellen met zich meebrengen voor het 
welbevinden van de leerlingen en de leerkrachten en 
ook wat het concreet betekent voor de visie van de 
school.

Contacteer ons voor meer informatie en een 
programmavoorstel op maat.

Veranderingsprocessen omtrent 
levensbeschouwelijke identiteit in 
organisaties

Vandaag maken heel wat organisaties een diepgaand 
veranderingsproces door omtrent de eigen identiteit. 
Met de ontzuiling zijn heel wat vanzelfsprekendheden 
weggevallen: de verwijzing naar de christelijke, 
socialistische of vrijzinnige wortels van organisaties 
is vaak niet meer helder voor medewerkers of leden. 
Meer nog: de levensbeschouwelijke diversiteit 
binnen organisaties roept een boel nieuwe vragen op. 
Hoe gaan wij om met de reële verschillen in (geloofs)
overtuiging, normen en waarden? Hoe werken we 
dan samen aan een gemeenschappelijke missie? 
Wat betekent een actief pluralistische houding in 
onze organisatie? Motief begeleidt het zoekproces 
hierrond binnen uw organisatie of vereniging.

Positieve identiteitsontwikkeling 
met moslimjongeren – vorming voor 
eerstelijnswerkers

Jongeren zijn volop bezig met het ontwikkelen van 
hun identiteit. Bij een aantal moslimjongeren speelt 
religie hierbij een belangrijke rol. In deze vorming 
gaan we op zoek naar hoe we als eerstelijnswerkers 
de identiteitsontwikkeling van deze jongeren op 
een positieve manier kunnen stimuleren en hoe we, 
uitgaande van onze professionele rol maar ieder vanuit 
zijn/haar persoonlijk referentiekader, de religieuze 
zoektocht van deze jongeren een plaats geven. We 
werken op basis van theoretische kaders, aangevuld 
met goede voorbeelden uit het eerstelijnswerk, 
groepsgesprekken en casusbesprekingen.

De vorming is opgebouwd rond drie componenten: 
het ontwikkelen van een professionele houding, de 
identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en de 
rol van de organisatie.

Omgaan met (levensbeschouwelijke) 
diversiteit in het onderwijs 

Concrete samenlevingsproblemen zijn niet weg te 
denken uit een school in een (super)diverse context.   
Hoe ga je als school, als leerkracht en als ploeg om 
met deze vraagstukken?  Hoe zorg je ervoor dat alle 
betrokken partijen zich erkend voelen en dat ieders 
belangen in rekening gebracht worden?  

Tijdens deze studiedag buigen we ons over de 
verschillende manieren waarop je naar deze 
vraagstukken als school kan kijken.  Maak je een 
keuze voor segregatie, assimilatie of kies je bewust 
voor echte integratie/transformatie?  Tijdens deze 
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VORMING OP AANVRAAG 
Vindt u één van onze cursussen boeiend, maar te ver weg of op een ongeschikt moment? Dat is geen probleem! Op uw 
vraag kunnen de meeste cursussen uit ons aanbod ook bij uw organisatie, vereniging, groep, parochie, gemeente,… ge-
organiseerd worden. De data, locatie en prijs worden dan in overleg bepaald. Neem vrijblijvend contact op met ons se-
cretariaat voor een afspraak. Naast de programma’s die u in deze brochure aantreft, zijn andere mogelijke vormingen:

Actief pluralisme: theorie en praktijk
Een hoofddoekenverbod achter het loket, lessen over creatio-
nisme op school, aparte joodse scholen,… de levensbeschouwe-
lijke diversiteit brengt heel wat vragen en conflicten mee. Som-
migen stellen actief pluralisme als oplossing voor: niet gewoon 
naast elkaar leven, maar de ander actief leren kennen en samen 
naar een oplossing zoeken. We maken kennis met deze theorie 
en toetsen haar aan actuele vraagstukken uit de praktijk.

Welkom in de moskee!
Een verscheidenheid aan Antwerpse moskeeën zet haar deu-
ren open voor eenieder die geïnteresseerd is in de diversiteit 
aan stemmen binnen de moslimgemeenschap. Een snelcursus 
‘islam voor dummies’ moet je niet verwachten. De lokale gids 
neemt je mee in zijn of haar moskee en getuigt vanuit de eigen 
ervaring en kennis over de eigen geloofsbeleving. De gidsen 
zijn bovendien erg divers, zowel naar etnische achtergrond, 
leeftijd, gender als religieuze beleving. De idee van een homo-
gene en andere moslimgemeenschap wordt tijdens het mos-
keebezoek ontkracht.

Het gesprek met de lokale gids vormt het uitgangspunt voor 
het bezoek. Uiteraard informeert de gids je over elementaire 
aspecten van de islam, zoals bijvoorbeeld de vijf zuilen. Dit 
vormt de basis van waaruit de dynamiek van een uitwisseling 
kan ontstaan.

Wil je daarnaast ook weten hoe het gebed verloopt of wie de 
moskee bezoekt? Op deze en andere vragen krijg je een ant-
woord, maar de gids duidt steeds zijn antwoorden binnen een 
bepaalde context en vanuit zijn eigen geloofsbeleving. Hier-
door word je aangespoord om jezelf een spiegel voor te hou-
den en stil te staan bij de eigen positie en de eigen bril waar-
mee je naar de samenleving kijkt.

Indien gewenst kan aan het moskeebezoek nog een nabespre-
king gekoppeld worden, begeleid door een educatief mede-
werker van Motief (enkel voor groepen volwassenen).

Voor vragen kan u terecht bij Leila Clement  
(leila.clement@motief.org) of op telefoonnummer 015 300 201.  

Neutraliteit: uitsluitend of insluitend?
Het begrip ‘neutraliteit’ staat vandaag centraal in debatten 
over levensbeschouwelijke diversiteit. Op school, op het werk, 
achter het loket, hoor je je ‘neutraal’ op te stellen. Maar wat 
betekent deze neutraliteit? In wiens belang is deze neutraliteit? 
En welke neutraliteit mogen burgers van de overheid verwach-
ten? In deze vorming verkennen we verschillende invullingen 

van het begrip ‘neutraliteit’. We hebben bijzondere aandacht 
voor de wijze waarop deze verschillende invullingen van neu-
traliteit bepaalde groepen kunnen uitsluiten of juist insluiten. 

Opvoeden in een diverse 
samenleving - oudergroep
Van kleins af komen onze kinderen in contact met kinderen 
die thuis een andere cultuur, een andere religie, of andere ge-
woontes hebben dan zijzelf. Over die verschillen stellen ze hun 
ouders allerlei vragen, zoals: “Waarom eten wij geen vlees?” 
“Mag ik een hoofddoek dragen, net als mijn vriendinnen?” 
“Waarom heeft Alice twee mama's en geen papa?” “Waarom 
krijgen de moslims in mijn klas niets van Sinterklaas, zijn ze alle-
maal stout geweest?” Soms komen ze thuis met verhalen over 
racisme of discriminatie: “Op de bus zei een jongen dat Turkse 
meisjes dom en lelijk zijn”, “Kuisen is toch vrouwenwerk?!”… 

Wat antwoord je hier als ouder op? Hoe kun je je kinderen sti-
muleren om trots te zijn op zichzelf én om respect te hebben 
voor anderen? Hoe maak je ze weerbaar tegen racisme en dis-
criminatie?

In deze vorming kunnen ouders ervaringen uitwisselen over 
het opvoeden in een diverse samenleving. De vorming bestaat 
uit drie à vier bijeenkomsten en wordt begeleid door Eva Ver-
gaelen, educatief medewerker van vzw Motief. Elke bijeen-
komst bespreken we een ander thema. De thema's worden in 
overleg met de ouders bepaald.

Stress gerelateerd aan racisme, 
wat nu? – voor professionals met 
migratieroots 
Deze vorming is bedoeld voor professionals met migratieroots 
die zelf in aanraking zijn gekomen met racisme in een profes-
sionele context en die er in groep iets mee willen doen. In deze 
workshop wordt de wereldwijd erkende techniek EMDR (Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing) toegepast op de 
verwerking van racisme- gerelateerde trauma's en intensief 
stresserende gebeurtenissen. Negatieve ervaringen kunnen 
het dagelijks leven en functioneren beïnvloeden, zeker als er 
geen ruimte is voor verwerking. Birsen Taspinar, psychologe 
en systeemtherapeute, leidt de workshop. Tijdens een eerste 
deel gaat ze de EMDR techniek kaderen en toepassen. In een 
tweede deel wordt er gereflecteerd op wat de techniek heeft 
losgemaakt en welke handvaten of acties nodig zijn om binnen 
de professionele context verder te kunnen. Afhankelijk van de 
behoeften van de groep kan hieraan een vervolgverhaal ge-
koppeld worden met vzw Motief.



Positieve identiteitsontwikkeling  
met moslimjongeren 
Een tool- en handboek voor eerstelijnswerkers

Eerstelijnswerkers die vandaag willen werken aan 
positieve identiteitsontwikkeling met moslimjon-
geren staan onder een sterke maatschappelijke 
druk. Het publieke debat is immers in de ban van 
thema’s als ‘terreur’, ‘religieus extremisme’, ‘radi-
calisme’. Thema’s waarbij voortdurend en schijn-
baar vanzelfsprekend een link wordt gelegd met 
moslims. De complexiteit van de actuele realiteit, 
de onduidelijkheid rond begrippen als terreur en 
radicalisering en de angst die hierdoor in de hand 
wordt gewerkt, creëren bij heel wat leerkrachten, 
schooldirecties, jeugdwerkers en hulpverleners een 

handelingsverlegenheid. Of erger: een handelingsdwang. Een repressieve vei-
ligheidslogica dreigt in het eerstelijnswerk stilaan de ‘normale’ pedagogische 
logica te verdringen. Een antiradicaliseringsindustrie speelt daar gretig op in 
met praktische checklists, quick fixes, hapklare ‘tools’ en handige methodiek-
jes. Met korte bijscholingsprogramma’s waarin experts pasklare antwoorden 
bieden op dringende praktijkcases hopen we te leren hoe we radicaliserende 
jongeren vroegtijdig kunnen detecteren en weerwerk bieden. ‘Preventie van 
radicalisering’ is de bril geworden waardoor we naar ons dagelijkse werk met 
jongeren kijken. Maar werken we op die manier geen selffulfilling prophecy 
in de hand? In welke mate creëren we precies het probleem dat we eigenlijk 
trachten in te dijken?
Dit tool- en handboek is een poging om in het huidige radicaliseringsdiscours 
even een stapje achteruit te zetten en terug te keren naar de vraag: Wat is 
onze pedagogische opdracht als eerstelijnswerkers? Hoe verhouden we ons 
tot de actuele context en met welke visie gaan we daarin aan de slag? Hoe 
krijgen we de glazen in onze professionele bril weer helder? Wat is onze reële 
handelingsruimte en hoe kunnen we die ten volle gebruiken? Hoe krijgen we 
opnieuw vertrouwen in de deskundigheid waarover we beschikken om een 
diepgaande, constructieve rol te spelen in de positieve identiteitsontwikkeling 
van (moslim)jongeren? Dit boek toont hoe visie, handelingssleutels en concre-
te methodische tools intrinsiek met elkaar verbonden zijn. In het omgaan met 
(levensbeschouwelijke) diversiteit pleiten de auteurs ervoor om consequent te 
durven kiezen voor een transformatielogica en een emancipatorische aanpak.
Dit tool- en handboek hoef je niet persé –zoals een ander boek- van voren naar 
achteren te lezen.  Het concept van dit handboek leent zich ertoe op gelijk wel-
ke pagina te starten –afhankelijk van je directe nood als eerstelijnswerker: bij 
een concrete praktijkvraag zoals “hoe ga ik om met groepsdruk?” of net bij een 
hoofdstuk dat wat achtergrondinformatie biedt omtrent de vraag “hoe moet ik 
kijken naar jongeren die op zoek zijn naar wat halal of haram is?” In de kantlijn 
vindt de lezer bij elke passage handige verwijzingen naar andere onderdelen in 
het boek die over het onderwerp bijkomende 'leessleutels’, concrete tools of 
informatie bieden. Zo bepaalt de lezer zelf zijn/haar weg doorheen het boek.
Kostprijs: €39 + verzendkosten (416 blz. In vierkleurendruk,  
Uitgeverij Garant, ISBN 978-90-441-3496-4)

PUBLICATIES
Meer publicaties op www.motief.org/publicaties

Ook bestellen kan via de website 
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Levensbeschouwing  
in de hulpverlening. 
Een actief pluralistische 
houding
Waaier en visietekst

In de visietekst bieden we een algemeen analysekader en leidraad om 
vragen uit de hulpverleningspraktijk te onderzoeken en bespreekbaar te maken. 
We analyseren deze vragen door in te gaan op de maatschappelijke context en de re-
ferentiekaders van cliënten en hulpverleners. Daarnaast geven we handvaten voor het ver-
groten van de professionele handelingsbekwaamheid van de hulpverlener op het vlak van 
levensbeschouwing en religie. Aan het einde van de visietekst verzamelen we ook een aantal 
stellingen die gebruikt kunnen worden om binnen de organisatie of instelling het gesprek te 
voeren over de relatie tussen levensbeschouwing en hulpverlening.
Bij de visietekst hoort een waaier, een handig en compact werkinstrument, dat hulpver-
leners kan ondersteunen om de visie van het actief pluralisme in de hulpverlening toe te 
passen. De waaier is opgebouwd rond een aantal concrete vragen die hulpverleners kun-
nen helpen bij het bevragen van de cliënt, het analyseren van de hulpvraag, het zich be-
wust worden van eigen zingevingskaders en hoe die de hulpverleningsrelatie beïnvloeden, 
en helpen bij het ontdekken van en omgaan met hindernissen die levensbeschouwelijke 
verschillen kunnen opwerpen.
Kostprijs: €12 + verzendingskosten

Islam, what’s the difference? 
DVD + Handleiding met werkvormen

Op deze DVD interviewt comedian Salahedinne een aantal mos-
limjongeren over thema’s als identiteit, relaties, burgerschap 
en toekomstverwachtingen. Voelen deze jongeren zich thuis in 
onze samenleving? Hoe ziet hun ideale partner eruit? Wat be-
tekent moslim zijn voor hen? Hoe kijken zij naar de toekomst? 
Enkele academici en jongerenwerkers reflecteren over de uit-
spraken van de geïnterviewde jongeren. In de bijhorende handleiding stellen we werkvor-
men voor om de thema’s uit de DVD te bespreken, met groepen van niet-moslims, met 
groepen van moslims en met gemengde groepen. 
De DVD en handleiding werden in 2011 uitgewerkt door vzw Motief i.s.m. Minderhedenforum 
en Jongeren en Diversiteit, met de financiële ondersteuning van het Federaal Impulsfonds 
voor het Migrantenbeleid en Youth in Action.
Kostprijs: €12 + verzendingskosten

Buren zoals we ze (niet) kennen 
Moslims en niet-moslims onderaan de ladder

Een groeiende diversiteit onderaan de maatschappelijke ladder 
daagt armoedeorganisaties en hulpverleners uit. Blijkbaar is het 
niet eenvoudig om met moslims en niet-moslims een gezamen-
lijke strijd tegen armoede aan te gaan. Door het onderzoeken van 
de wederzijdse beeldvorming tussen deze twee groepen wil vzw 
Motief achterhalen welke hindernissen in de weg zitten.
We interviewden vijftien armoede-organisaties over hoe ze omgaan met deze groeiende 
diversiteit. Verder brachten we groepen van moslims en groepen van niet-moslims in ar-
moede bijeen voor groepsgesprekken over wederzijdse beeldvorming. Op basis daarvan 
maakten we een analyse rond beeldvorming en concurrentiedenken onderaan de ladder. 
Daarbij komen thema's naar boven als islamofobie, onveiligheidsgevoelens, discriminatie, 
dienstverlening en sociaal netwerk.
vzw Motief ontwikkelde ook werkvormen om de problematiek van 'strijd onderaan de 
ladder' tussen diverse groepen van mensen die in armoede leven, diepgaander te thema-
tiseren. Dit is dus ook een praktisch boek met handvaten voor wie aan de slag wil gaan 
met dit thema.
Redactie: Ruben Segers - Uitgegeven door vzw Motief (2012), 118 p, met steun van het 
Impulsfonds voor het Migrantenbeleid
Kostprijs: €10 + verzendingskosten

Positieve 
identiteitsontwikkeling  
met moslimjongeren
Een tool- en handboek voor 
eerstelijnswerkers
Elke Vandeperre I Jonas Slaats I Rosalie Heens I Samira Azabar 
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Vorming op het snijpunt 
van levensbeschouwing en 
samenleving

Eerstelijnswerkers die vandaag willen werken aan positieve identiteitsontwikkeling 
met moslimjongeren staan onder een sterke maatschappelijke druk.  Het publieke 
debat is immers in de ban van thema’s als ‘terreur’, ‘religieus extremisme’, ‘radica-
lisme’. Thema’s waarbij voortdurend en vanzelfsprekend een link wordt gelegd met 
moslims. De complexiteit van de actuele realiteit, de onduidelijkheid rond begrip-
pen als terreur en radicalisering en de angst die hierdoor in de hand wordt gewerkt, 
creëren bij heel wat leerkrachten, schooldirecties, jeugdwerkers en hulpverleners 
een handelingsverlegenheid. Of erger: een handelingsdwang. Een repressieve vei-
ligheidslogica dreigt in het eerstelijnswerk stilaan de ‘normale’ pedagogische logica 
te verdringen. Een antiradicaliseringsindustrie speelt daar gretig op in met prakti-
sche checklists, quick fixes, hapklare ‘tools’ en handige methodiekjes. Met korte 
bijscholingsprogramma’s waarin experts pasklare antwoorden bieden op dringende 
praktijkcases hopen we te leren hoe we radicaliserende jongeren vroegtijdig kun-
nen detecteren en weerwerk bieden. ‘Preventie van radicalisering’ is de bril gewor-
den waardoor we naar ons dagelijkse werk met jongeren kijken. Maar werken we 
op die manier geen selffulfilling prophecy in de hand? In welke mate creëren we 
precies het probleem dat we eigenlijk trachten in te dijken?

Dit tool- en handboek is een poging om in het huidige radicaliseringsdiscours 
even een stapje achteruit te zetten en terug te keren naar de vraag: Wat is onze 
pedagogische opdracht als eerstelijnswerkers? Hoe verhouden we ons tot de ac-
tuele context en met welke visie gaan we daarin aan de slag? Hoe krijgen we de 
glazen in onze professionele bril weer helder? Wat is onze reële handelingsruimte 
en hoe kunnen we die ten volle gebruiken? Hoe krijgen we opnieuw vertrouwen 
in de deskundigheid waarover we beschikken om een diepgaande, constructieve 
rol te spelen in de positieve identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren? 

Dit boek toont hoe visie, handelingssleutels en concrete methodische tools in-
trinsiek met elkaar verbonden zijn. In het omgaan met (levensbeschouwelijke) 
diversiteit pleiten de auteurs ervoor om consequent te durven kiezen voor een 
transformatielogica en een emancipatorische aanpak.

Dit handboek is een publicatie van vzw Motief, een door de Vlaamse overheid er-
kende vormingsinstelling gespecialiseerd in ‘levensbeschouwing en samenleving’. 
Het boek kwam tot stand bij het ontwikkelen en begeleiden van vormingspro-
gramma’s voor professionals omtrent ‘omgaan met levensbeschouwelijke diver-
siteit’ en ‘positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren’. 
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Vaste medewerkers

LEILA CLEMENT, educatief medewerker Motief, politiek en sociaal wetenschapper 
WILLY DUCHATELET, voorzitter Motief en extern communicatiebeleid, leraar wiskunde
MIEKE MARIËN, bestuurslid Motief integrale kwaliteitszorg, gepensioneerd vormingswerker en coach
JELLE ROELANTS, bestuurslid Motief
ZAHIDE SANDAL, administratief medewerker Motief
ELKE VANDEPERRE, coördinator Motief, vormingswerker en leerhuisbegeleider
JAN VANDERPUTTE, bestuurslid Motief personeelsbeleid
CAROLINE TILLEMAN, communicatiemedewerker
EVA VERGAELEN, educatief medewerker Motief, afrikanist en yogadocente
PAUL DE WITTE, master in de Praktische Theologie
EGBERT ROOZE, protestants theoloog, exegeet
MARC LOOS, protestants theoloog
Walter Andino, educatief medewerker Motief

Gastdocenten

STEFAN GRADL, dominee van de Protestantse gemeente Zandpoortkerk in Mechelen
ANNE KOOI, dominee Protestantse Kerk Brussel
KAREL MALFLIET, industrieel ingenieur landbouw en tropische landbouw, en  één van de gezichten van Ecokerk
HEATHER ROY, Secretary General van Eurodiaconia, een netwerk van Europese kerken en christelijke NGO’
EEFJE VAN DER LINDEN, theologe, vormingsverantwoordelijke Verenigde Protestantse Kerk in België
INE VAN DEN EYNDE, theologe, exegeet, docent ethiek, filosofie, religie, zingeving en levensbeschouwing aan de Thomas 
More-campus in Turnhout en Lier
ROGER VANDENBERGHE, leerhuisbegeleider
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H O E  B E R E K E N  J E  J E  D E E L N E M I N G S B I J D R A G E  V O LG E N S  I N K O M E N ?

Voor een aantal cursussen betaal je je bijdrage volgens je inkomen. In onderstaand overzicht vind je 6 inkomenscategorieën (van A t.e.m. 
F). Bekijk welke letter jouw categorie aanduidt. Ga dan naar de tabel daaronder met het overzicht van de cursusprijzen volgens inkomen: 
bekijk achter de cursustitel van jouw keuze welke deelnameprijs je moet te betalen. We rekenen op een eerlijke solidariteit.

Opgelet! Voor mensen met een omnio-
statuut gelden andere prijzen. Neem 
hiervoor contact op met ons secretariaat:  
zahide.sandal@motief.org of 015/200.301
Voor alle cursussen geldt dat de 
cursusprijs nooit een rem mag zijn 
voor deelname. Je bijdrage is steeds 
bespreekbaar. Gelieve je te richten tot het 
secretariaat voor vragen hierover.
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Foto cover: 
Linda Sannen

Foto’s binnenin: 
Frederik Sadones en 

Linda Sannen

 CATEGORIE OMSCHRIJVING

 A Lid van een gezin dat financiële steun geniet van het O.C.M.W.; studenten

 B Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.000 euro 
  of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.000 euro

 C  Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.200 euro 
  of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.200 euro

 D Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.400 euro 
  of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.500 euro

 E Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen lager of gelijk aan 1.800 euro 
  of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 3.000 euro

 F Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen hoger dan 1.800 euro 
  of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen hoger is dan 3.000 euro

O V E R Z I C H T  I N K O M E N S C A T E G O R I E Ë N

CURSUS A B C D E F 

O V E R Z I C H T  C U R S U S B I J D R A G E N  P E R  C U R S U S

C O L O F O N

Steun het solidariteitsfonds 
Iedereen heeft recht op vorming, daar gaan we bij Motief vanuit. 
Daarom betalen deelnemers in bepaalde vormingen volgens inko-
men, houdt Motief haar deelnameprijzen steeds zo laag mogelijk 
of gratis voor mensen in een economisch kwetsbare situatie en 
is de voorgestelde deelnameprijs in elke vorming bespreekbaar. 
Indien de basisprijs niet betaald kan worden, dan wordt het tekort 
bijgepast uit het solidariteitsfonds van Motief. Deze ‘herverdeling’ 
kunnen we verwezenlijken dankzij de giften en bijdragen van velen 
–al jarenlang. Dank voor uw solidariteit!

Als ook u een solidaire bijdrage wil doen, dan is uw gift welkom op het 
rekeningnummer BE09 0012 6989 0957 van vzw Motief Belgradestraat 

80, 2800 Mechelen.  Vermeld als mededeling: Gift solidariteitsfonds. 

Alvast hartelijk bedankt!

De geloofwaardigheid van Europa (volledig) €8 € 20 € 32 € 48 € 52 € 64

De geloofwaardigheid van Europa (onderdeel) €2 €5 €8 €12 €13 € 16

Elia, profeet van vuur en inkeer  €10 €25 €40 €60 €70 € 80
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I N S C H R I J V I N G S V O O R WA A R D E N  E N  B E TA L I N G
•	 Wie inschrijft, verbindt zich tot deelname aan het totale vormingspakket waarvoor ingetekend.
•	 Bij vormingen die uit meer dan één sessie bestaan kan alleen voor de volledige reeks ingeschreven en betaald 

worden, tenzij anders aangegeven. Ook als je enkele sessies niet aanwezig kunt zijn, betaal je het volledige bedrag 
voor deze vorming.

•	 Je bent pas ingeschreven wanneer je een voorschot van €15 of de volledige cursusprijs hebt overgemaakt. Bij be-
taling van een voorschot dient de rest van de deelnameprijs voor de aanvang van de cursus overgeschreven te zijn. 

•	 Voor studiedagen en een vormingsprogramma met overnachting betaalt u meteen de volledige deelnameprijs via 
overschrijving.

•	 Soms wordt een vorming snel volgeboekt of afgelast bij gebrek aan inschrijvingen. Daarom is het noodzakelijk ten 
laatste 1 week voor de start van het vormingsprogramma ingeschreven te zijn. Uiteraard wordt uw bijdrage bij 
annulatie door Motief onmiddellijk terugbetaald.

O V E R S C H R I J V E N  D O E  J E  A L S  V O L G T
•	 Geef je inschrijving telefonisch of per e-mail door aan het secretariaat. Via de website kun je online inschrijven en 

extra informatie opvragen: www.motief.org 
•	 Schrijf de deelnameprijs over op rek.nr. BE09 0012 6989 0957 van vzw Motief, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen. 

Vergeet niet bij de mededelingen steeds de juiste cursuscode in te vullen (zie overzichtstabel) 

A N N U L AT I E V O O R WA A R D E N
Wie zijn/haar inschrijving voor een cursus annuleert, wordt automatisch €15 administratiekosten aangerekend (het 
voorschot), tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de vorming. Wie niet geannuleerd heeft, ten laatste 2 werk-
dagen voor aanvang van de vorming, wordt de volledige cursusprijs aangerekend.
Bij een meerdaagse (een vormingsprogramma met overnachting) kan je annuleren tot ten laatste 10 dagen voor 
aanvang van het vormingsprogramma. Enkel dan wordt je deelnemersbijdrage terugbetaald.

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap

 

Vzw Motief
Belgradestraat 80
2800 Mechelen

Tel: 0032 (0)15 / 200 301
www.motief.org


