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'Indien je vrede wilt
bereid je voor op de oorlog!'

Dat was de leuze. 
Waartoe heeft het de mensen gebracht ?

Elk land op de aardbol
ligt in de greep van wapens

Honderden miljarden
gaan jaarlijks naar wapens.

Wetenschappers worden betaald
om te zoeken naar meer

vernietigende wapensystemen. 
Men spreekt van een 'beperkt' gebruik

met 'slechts' 100 of 200 miljoen doden. 
In die waanzin zijn we terechtgekomen,

de politiek van de vernietiging,
het laatste stadium van de beschaving. 

Toch spreekt iedereen over vrede.
Wat is vrede ?

Voor Syrië, Israël, Rusland,
China, Al Qaeda, IS, de V.S. ?

Vrede is geen kwestie van wapens,
maar in de eerste plaats

van het beheersen van conflicten. 
Met vrede moet men onophoudelijk bezig 

zijn,
er zal nooit definitief vrede zijn. 

Vrede vraagt solidariteit met mensen in nood,
met vluchtelingen en asielzoekers. 

Vrede is niet individueel
en ook meer dan het probleem

van geweld en geweldloosheid. 
Echte vrede is de waarborg

voor het toekomstig leven op aarde. 
We staan er nog veraf,

maar het is verheugend
dat er zoveel mensen naar op zoek zijn.

Erik Stynen



Afscheid
Op 26 juli 2015 overleed Dries Yserbyt.
Dries was tussen november 1976 en april 2010 
bestuurder van onze vereniging. 
Een engagement dat hij erg ter harte nam, 
gezien zijn grote bekommernis om jongeren in 
moeilijkheden, jongeren aan de rand van onze 
samenleving.
Zijn scherpe, doordachte inzichten en kennis 
van de problematieken bij onze jongeren, 
maakten hem gedurende die bijna 34 jaren een 
zeer gewaardeerde partner in de gesprekken 
omtrent de organisatie van en de aanpak 
binnen Huize Levensruimte.
Wij willen hierbij Dries toch nog een laatste 
keer danken voor alles wat hij al die tijd heeft 
betekend voor onze organisatie.
Tegelijk willen wij zijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen en de rest van de familie alle 
sterkte toewensen bij het verwerken van dit 
verlies.

Vakantie
Voor het vierde jaar op rij zijn we 3 dagen op 
pad gegaan doorheen de bossen van Rillaar 
en Houwaart in het gezelschap van 2 ezels. 
Omdat deze dieren elk jaar zo veel meer doen 
dan alleen het dragen van onze bagage, willen 
we de sterke eigenschappen van een ezel hier 
toch even in de verf zetten. Vaak kampen ezels 
nog met een “imago” probleem en worden ze 
bestempeld als lui of koppig. Dit zijn juist de 
sterke eigenschappen van een ezel en zorgen 

  

Dank
Langs deze weg willen wij Willy Hermans 
graag ook nog een keer danken.
Na 32 jaar ononderbroken bestuursmandaat 
binnen Huize Levensruimte, koos Willy ervoor 
om het ietwat rustiger aan te gaan doen.
Als griffier bij de jeugdrechtbank kende hij 
jeugdzorg uiteraard als geen ander. Het hoeft 
dan eigenlijk ook niet gezegd dat hij als 
bestuurder al die tijd een erg grote meerwaarde 
betekende voor onze organisatie.
Gedurende vele van die jaren bracht hij 
bovendien als trouwe helper van de goede 
Sint, op 6 december een bezoek aan de 
voorziening. Telkens weer deed hij door zijn 
imposante verschijning, de kinderharten 
sneller slaan en bezorgde hij de ‘non-believers’ 
steevast de nodige twijfels.
Dank je wel Willy voor je jarenlange inzet, je 
bezorgdheid en engagement om steeds de 
juiste beslissingen te nemen in het traject dat 
met jongeren werd doorlopen.
Wij wensen je alle vreugde toe in je verdere 
leven. 

er voor dat ze niet alleen de ideale metgezel 
zijn, maar dat ze ons doorheen de tocht ook 
steeds dicht tot bij onszelf brengen. 

Ezels zijn groots in het maken van contact. 
Misschien dat daarom hun zintuigen zo 
uitvergroot zijn: de grote actieve oren, grote 
ogen vol mededogen, een aaibare en zachte 
vacht, een gevoelige neus, een staart die 
veel vertelt en aan de lippen kun je de mate 
van ontspanning aflezen. Met hun 
vergrootte zintuigen kunnen ze 
ook heel snel voelen hoe het 
met de dieren en mensen uit 
hun omgeving gesteld is. Zo 
merken wij elk jaar dat deze 
dieren erin slagen om ons te 
doen stilstaan bij dingen die 
we voor de rest van het jaar 
voorbij hollen. Zij voelen ons 
heel goed aan en proberen 
ons door hun nabijheid dicht 



bij onszelf te brengen. 
Ze kunnen hun rust 
overbrengen en slagen 
er steeds weer in om de 
onzekerheid, faalangst 
van mensen om te 
zetten in een moment 
van kracht. Dit omdat ze 
ons accepteren omwille 
van wie we zijn, zonder 

vooroordelen. 

Dit contact bestaat steeds 
vanuit een wederzijds respect. 

Zo heeft een ezel ons ook nodig 
tijdens de tocht: is er iets anders 

onderweg, bv. een brug, een rioolrooster, 

dan zal de ezel blijven staan, niet omwille van 
koppigheid maar hij wil eerst zeker zijn dat de 
situatie wel veilig is. Op deze momenten is hij 
afhankelijk van ons om toch dat stapje verder 
te zetten, over zijn angst heen te raken. Verder 
gaan lukt alleen als de ezel zich veilig voelt en 
vertrouwen in je heeft. Hij doet iets vrijwillig of 
hij doet het niet. We leren de kinderen om niet 
te trekken aan de ezel, maar te kijken hoe we 
de situatie voor het dier veilig kunnen maken, 
soms is dat door zelf eerst te gaan of door rustig 
en geduldig te blijven, maar vooral, door er te 
blijven staan voor het dier.

“Er zijn omdat jij het bent, omdat jij het bent, er 
zijn”

 

 

De jongerenwerking naar Weert…
Wist je dat … ???

• we met onze 7e editie van de Pasta Basta 
weer records hebben doen sneuvelen?!!

• we iedereen weer willen bedanken die 
aanwezig was en heeft geholpen!!

• we dit jaar nog eens naar onze noorderburen 
op vakantie zijn geweest!?

• ze ons daar ook verstaan!!
• een Roompotpark echt wel leuk is!
• we in een grote villa hebben gelogeerd 

met sauna??!!
• er een subtropisch zwembad was?!
• je er heel wat sportmogelijkheden had?!
• Christel verloren is met den tennis!!
• er goei sjotters in de Jongerenwerking 

zitten?!! Ook bij de jongeren J
• Mart een superleuke Quiz heeft 

georganiseerd met doe-opdrachtjes!!
• water met zout sneller kookt??
• Je niet altijd moet luisteren naar begeleiding 

die antwoorden influisteren!!!
• de ploeg van de ‘Peugeot’ zwaar gewonnen 

is?!!
• we ons heerlijk hebben kunnen amuseren 

in een zwemvijver!!
• het daar heel diep was!
• we ons geweldig hebben geamuseerd met 

een partijtje netbal!!
• we weer lekker hebben gegeten!
• we ons gewaagd hebben aan Kurt zijn 

recept van paella?!!
• dit ons goed gelukt is!!

• aperitieven met hapjes best wel gezellig 
is?!!

• paintball elk jaar een leuke activiteit is!!
• we jongens tegen meisjes hebben 

gespeeld! 
• we een BBQ hebben gegeven voor onze 

helpers?!!
• een weekje toch altijd supersnel 

voorbijvliegt!?!
• we een fotoavond hebben georganiseerd 

voor alle jongeren, ouders en helpers?!!
• in herhaling vallen soms niet slecht is, dus 

we dit dan ook elk jaar maar blijven doen! 
Aan iedereen nog eens nen dikke merci 
voor ALWEER een geweldige editie van 
onze Pasta Basta en een onvergetelijke 
vakantie!!!

• je op zaterdag 23 april 2016 weer 
overheerlijke pasta kan komen eten op 
onze volgende Pasta Basta!!! Allen welkom 
in het Buurthuis van Veerle-Heide!!



Voor een voorziening als Huize Levensruimte bieden de subsidies niet voldoende ruimte om onze jongeren op een voor hen specifieke 
en degelijke wijze te begeleiden. Om die leemte deels op te vullen, kunnen wij gelukkig rekenen op de steun van vele sympathisanten. 
Ook U kunt ons helpen door storting op rekeningnummer BE84 8600 0277 2259 van Huize Levensruimte. Voor elke gift vanaf €40 wordt 

een fiscaal attest uitgereikt. Uw persoonlijke gegevens worden conform de wet op de privacy van 8/12/’92 bewaard.

AGENDA
Vergeet volgende data in elk geval niet te noteren :

MOSSELFEEST
Zaterdag 17 oktober 2015 van 12u00 tot 20u00

’t BuurtHuis, Zandstraat 13 - Veerle-Heide
Reservatie : 013/77.20.75  of  onthaal@huizelevensruimte.be 

Aantal personen en uur niet vergeten door te geven !!

HERFSTRESTAURANT
Zondag 15 november 2015 , 12u00  

Feestzalen Maekelhoeve, Makelhoeve 3 - Veerle

Menu

Aperitief met amuses
❦

Kabeljauwhaasje op een bedje van herfstgroenten 
en een crème van aardpeer

❦

Velouté van knolselder met bospaddenstoelen
❦

Sorbetverfrissing
❦

Het fijnste van kalf/varken ‘green egg roasted’ 
met gekarameliseerde groentenparels en 

een sausje van oude port
❦

Dessert van de huispatissier
❦

Koffie met snoepschoteltje

€ 75,00
(huisgeselecteerde wijnen ; frisdranken ; 

bieren lage gisting inbegrepen)

Reservatie : 013/77.20.75 of onthaal@huizelevensruimte.be


