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Nieuwsbrief januari 2020 
Beste lezer, 

Dit is de eerste nieuwsbrief van CIMIC vzw voor 2020. Als we het wereldnieuws 

bekijken, worden we er niet meteen vrolijk van. Verwoestende branden in Australië, 

politieke en economische spanningen binnen en buiten Europa, agressief gedrag 

vanuit de VS, dreigende wraak vanuit Iran en een blijkbaar onoplosbare situatie in 

het Midden-Oosten en Hongkong.   

 

Toch wensen we jou en onszelf creativiteit, inzicht, empathie en de nodige moed om 

met deze feiten om te gaan. Wij geloven dat ze alleen door zelfbeheersing en een 

https://us20.campaign-archive.com/?u=032e0c64e89a6bd9ca205d779&id=6af54eeb82&e=


toenemende solidariteit kunnen ‘verdragen’ en veranderd worden. CIMIC vzw wil 

verbinden. 

 

We hebben in deze brief aan Ching Lin Pang gevraagd de toestand in Hongkong 

toe te lichten. Ze begeleidt de module Azië binnen de CIMIC-opleiding en vertelt hoe 

de kloof tussen arm en rijk in Hongkong onoverbrugbaar is geworden. Het is een 

ander Hongkong-verhaal dan we meestal in de media voorgeschoteld krijgen. 

 

Verder stellen we als ‘veldwerk’ het mooie initiatief ‘House of Compassion’ voor. 

Vrijwilligers bezorgen de Begijnhofkerk in Brussel een gedurfde nieuwe bestemming! 

 

In de nieuwe rubriek ‘archief’ schenken we aandacht aan het vergeten debat over 

nanotechnologie.  

Vergeet ook de agenda niet te lezen waarin we je uitnodigen voor 

een tentoonstelling (vanaf 11 januari), een nieuwe samenkomst van de werkgroep 

‘ontmoetingsdag 2021’ (25 januari), en een CIMIC vzw-vormingsdag (1 februari). 

De werkgroep zingeving kondigt ook al het weekend ‘Vasten voor Vrede’ aan (21 

tot 23 februari), en een dag, geïnspireerd door de ‘Zangen’ van Herman 

Verbeek (7 maart). 

 

Elke feedback is welkom!  Vertel ons waar jij mee bezig bent en waarvoor jij je 

engageert. Dat geeft ons inspiratie. Ons adres: reactie@cimic-npo.org 

 

Namens de werkgroepen en de redactie, 

 

Marc Colpaert 

Guido Minne 

Luc Vankrunkelsven 

Jan Van Criekinge 

Pascal Blancquaert 

Tina Van Hoye 

Helga Schepers 
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•  INTERVIEW / NB202001 

Ching Lin Pang: “Het gebrek aan sociale 

rechtvaardigheid in Hongkong komt 

onvoldoende aan bod in onze media” 

Hoe mezelf samenvatten in een paar lijntjes? Onmogelijk. Laat ik als invalshoek het 

thema ‘migratie’ nemen. Ik kon even goed het onderwerp ‘schoonheid’ of ‘liefde’ 

kiezen om iets zinnigs over mezelf te zeggen. Maar het wordt migratie. 

Mijn ouders zijn op het einde van de jaren zestig van Hongkong naar Antwerpen 

gemigreerd. Ik was toen vijf. Volgens de vakliteratuur over migratie uit de jaren 

tachtig van vorige eeuw behoor ik tot de ‘verloren generatie’ omdat ik noch tot de ene 

noch tot de andere cultuur behoor. Dit is echter onwaar gebleken uit het verloop van 

mijn leven. 

Ik ging graag naar school omdat het er warmer, serener en ordelijker was dan thuis, 

zeker in de jaren zeventig toen we nog arm waren. Dit verklaart misschien de goede 

studieresultaten, die me geleid hebben tot universitaire studies, eerst in Leuven en 

daarna in Japan, China en Amerika. Studie en mobiliteit hebben me gevormd en 

getransformeerd. Ze maken ook nu integraal deel uit van wie ik ben. 

Ik werk aan twee universiteiten in Vlaanderen en reis sinds 2009 geregeld naar 

China voor onderwijs en onderzoek. Sinds drie jaar ben ik betrokken bij de CIMIC-

opleiding omdat de filosofie van deze opleiding geheel in lijn is met mijn visie. 

“Studie en mobiliteit hebben me gevormd en getransformeerd. Ze maken ook nu 

integraal deel uit van wie ik ben” 

http://cimic-npo.org/category/interview/?utm_source=Non+profit+organization&utm_campaign=6af54eeb82-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e1b12588ef-6af54eeb82-
http://cimic-npo.org/category/nb202001/?utm_source=Non+profit+organization&utm_campaign=6af54eeb82-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e1b12588ef-6af54eeb82-


 

 

Gastcollege aan de Yunnan Agricultural University, Kunming, 2018 (foto: Ching Lin Pang) 

 



 

 

Foto’s maken ter voorbereiding van de tentoonstelling ‘Pleindansen: Grandma in China’, Lanzhou, 

2019 (foto: Ching Lin Pang)  

 

Je begeleidt sinds lange tijd de module Azië binnen de CIMIC-opleiding. Met je 

roots in Hongkong heb je natuurlijk een bijzonder inzicht in wat er op dit ogenblik 

gebeurt in Hongkong. Waarover gaan de spanningen eigenlijk? Wat zijn de 

breuklijnen? 

Ching Lin Pang: “Sinds juni vorig jaar halen de betogingen in Hongkong dagelijks de 

krantenkoppen. Het is natuurlijk niet nieuw, de protesten. De jonge generatie in 

Hongkong heeft al eerder van zich laten horen. Toch wordt de toon en de houding 

tegenover de lokale overheid en de centrale regering in Beijing steeds grimmiger en 

radicaler. Polarisatie leidt tot impasse. Ik word er erg triestig van, vooral omdat het 

debat door vele actoren gekaapt en verdraaid wordt.” 

“De toon en de houding tegenover de lokale overheid en de centrale regering in 

Beijing wordt steeds grimmiger en radicaler. Polarisatie leidt tot impasse” 



“Ik bekijk de hele kwestie vanop grote afstand. Ik ben zelf geboren en getogen in een 

Hongkongse familie en cultuur. In 1985, lang geleden dus, heb ik mijn 

licentiaatsthesis gemaakt over de politieke structuren van Hongkong. De 

gevoeligheden en de houding van Hongkongers tegenover China en vasteland-

Chinezen zijn me niet vreemd. Tegelijkertijd heb ik vanwege mijn werk diepe relaties 

ontwikkeld met Chinese collega’s en studenten die van het Chinese vasteland 

afkomstig zijn.” 

“Ik volg de veranderingen in de hedendaagse Chinese maatschappij op de voet. Mijn 

hart bloedt als ik zie hoeveel vooroordelen er zijn vanuit beide kanten. Vooral het 

gebruik van insectentaal door beide partijen om de andere te dehumaniseren is 

weerzinwekkend. Ik betreur vooral de gemiste kans van Hongkongers en vasteland-

Chinezen om elkaar beter te leren kennen. Ik betreur ook dat de economische 

realiteit – de inkomensongelijkheid en de sociale immobiliteit – onvoldoende belicht 

wordt in de westerse verslaggeving over Hongkong.” 

“Mijn hart bloedt als ik zie hoeveel vooroordelen er zijn vanuit beide kanten. Vooral 

het gebruik van insectentaal door beide partijen om de andere te dehumaniseren is 

weerzinwekkend” 

“Generatie Z in Hongkong zal het op financieel vlak veel moeilijker hebben dan de 

generatie van haar ouders. De gouden jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw 

behoren tot het verleden. De inkomensongelijkheid in Hongkong, die zo mogelijk nog 

groter is geworden in de laatste decennia, is te wijten aan het ongebreidelde 

neoliberalisme. In de afgelopen vier decennia is de Gini-coëfficiënt hallucinant 

toegenomen met bijna 25 procent.” 

“Het is de lokale overheid van Hongkong, met een financiële reserve van meer dan 

400 miljard euro, die er maar niet in slaagt om meer sociale rechtvaardigheid te 

brengen en aldus een meer inclusieve groei te bewerkstelligen. Toch blijft iedereen in 

Hongkong vasthouden aan het neoliberalisme, dat de 1 procent rijker en rijker maakt 

en de rest, de meerderheid dus armer en armer.” 

“Toch blijft iedereen in Hongkong vasthouden aan het neoliberalisme, dat rijken rijker 

maakt en de rest armer” 



Het ‘continent’ China is erg laat ontsloten en we hebben het altijd gepercipieerd 

als een ‘gevaar’. Hoe kijk jij ernaar? 

“Ik heb een speciale relatie met China of juister met Chinezen. Door mijn studie 

Oosterse filologie en geschiedenis aan de KU Leuven ben ik voor het eerst naar 

Beijing gegaan in 1985, het prille begin van de economische wederopstanding van 

China. China voelde toen echt aan als een communistisch land afgesneden van de 

buitenwereld op materieel en mentaal vlak.” 

 

Veldwerk op een koffieplantage in Baoshan, Yunnan, China, 2017 

(foto: Ching Lin Pang)  

Veldwerk op een koffieplantage in Baoshan, Yunnan, China, 2017 (foto: Ching Lin 

Pang) 

“Lokale Chinezen mochten de weinige luxehotels niet betreden zonder begeleiding 

van een buitenlander. Ik had zo mijn bedenkingen bij de hoeraverslaggeving toen, 



die de opkomst van grootmacht China voorspelde. Mijn scepticisme werd bewaarheid 

toen de studentenprotesten in 1989 uitbraken.” 

“Ondanks de veroordeling door het Westen, waardoor zijn positie in de partij even 

wankelde, slaagde Deng Xiaoping erin politiek te overleven. Meer zelfs: hij slaagde 

erin het land te doen herrijzen in de jaren negentig. Toen China toetrad tot de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO) was het hek van de dam en was de groei niet meer 

te stuiten. Vaak wordt het verhaal van het Chinese mirakel op abstracte wijze 

voorgesteld aan de hand van macro-economische data en grafieken. Dat is één 

manier om de realiteit voor te stellen.” 

“Ik tracht de transformatie te zien en te verbeelden vanuit de invalshoek van de 

mensen. Het zijn de mensen – beleidsmakers, buitenlandse en Chinese 

ondernemers, scholars, studenten en niet te vergeten de miljoenen migrantenwerkers 

– die het onmogelijke mogelijk hebben gemaakt: 750 miljoen mensen uit de armoede 

halen.” 

“Het zijn de mensen die het onmogelijke mogelijk hebben gemaakt: 750 miljoen 

mensen uit de armoede halen” 

“Uiteraard moeten we onze ogen niet sluiten voor de desastreuze neveneffecten, die 

gepaard gaan met deze immense transformatie op sociaal en ecologisch vlak. Maar 

het moet gezegd dat het toch vooral China en dan nog wel de Chinese bevolking is 

die een grote prijs betaald heeft.” 

“Het eindresultaat evenwel verduisteren om enkel te focussen op de schade die 

China berokkend heeft – wat nu schering en inslag is in de media – lijkt me een vorm 

van intellectuele oneerlijkheid. Natuurlijk kampt China met immense problemen. De 

Chinese leiders en de Chinezen beseffen maar al te goed wat de grote uitdagingen 

zijn: dure huisvesting, hoge jeugdwerkloosheid, het milieu, de vergrijzing en de 

ontoereikende gezondheidszorg.” 

“Daarenboven werkt de westerse berichtgeving de perceptie van het ‘Gele Gevaar’ in 

de hand. Er wordt een doembeeld van China opgehangen, waar alles slecht gaat. 

China domineert en legt zijn wil op aan andere landen. Chinese investeringen 

worden als een bedreiging voorgesteld.” 



Je bent een bevlogen academica. Hoe kan de academische wereld ons helpen om 

relationeel beter met de Chinese ‘andere’ om te gaan? Wat veronachtzamen wij? 

“Volgens de krant ‘De Tijd’ hebben jonge twintigers schrik dat ze later voor Chinese 

bedrijven moeten werken. Angst dat ze werkslaven worden en daardoor hun werk-

privébalans tilt zal slaan. Maar de opportuniteiten voor jongeren die in China werken, 

komen bijvoorbeeld nooit aan bod. Er moet toch iets goeds zijn aan China dat het 

land economisch en sociaal zo erg erop vooruitgegaan is, zou ik zeggen. Maar niet 

zo, althans niet in de media.” 

“Het is bon ton om iedereen te waarschuwen voor het ‘gevaar’ van China. Mijn reactie 

hierop is dat iedereen eens naar China moet gaan om voor zichzelf uit te maken wat 

dit land te bieden heeft. Ik vind het voor mezelf een voorrecht om een jonge 

generatie talentvolle Chinese studenten te mogen vormen in mijn vakgebied van 

migratie, mobiliteit en interculturaliteit. Ik doe dit via summer schools in China en door 

doctoraatsstudenten op te leiden in Leuven en Antwerpen.” 

 

Summer School aan de Yunnan University, Kunming, 2018 (foto: Ching Lin Pang)  

 



“Het is bon ton te waarschuwen voor het ‘gevaar’ van China. Mijn reactie hierop is: 

ga naar China en maak voor jezelf uit wat dit land te bieden heeft” 

  

 

‘Familieportret’ met Chinese doctoraatsstudenten, Brussel, 2016 (foto: Ching Lin Pang) 

 

Vanuit je grote liefde voor schoonheid run je ook een kunstgalerij in Brussel. 

Vanwaar komt die passie? 

“Schoonheid speelt een belangrijke rol in mijn leven en meer bepaald oude kunst. 

Sinds september 2017 heb ik samen met mijn partner een galerie van middeleeuwse 

en Chinese kunst op de Zavel in Brussel. De kracht van oude kunst ligt in de 

ingetogenheid, eenvoud en generositeit, die daardoor ons nog meer aanspreekt in 

een tijdsgewricht van polarisatie, lawaai en het eigen grote gelijk.” 



 

De zuilengalerij in de galerie Seghers & Pang Fine Arts, Brussel (foto: Ching Lin Pang) 

 

 

Ching Lin Pang 

 

 

   

  



• ARCHIEF / NB202001 

Is het debat over nanotechnologie eindelijk 

begonnen? 
Eind jaren negentig, begin jaren 2000 was er in Vlaanderen en Europa heel wat 

debat over GGO’s, Genetisch Gemanipuleerde Organismen. Zo kwam in november 

1996 de eerste Amerikaanse, genetisch gemanipuleerde soja in de haven van 

Antwerpen binnen. 

Wervel, Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw, 

organiseerde prompt een druk bijgenaamd seminarie: ‘Gentechnologie, een hapklare 

brok op ons bord’. De verslagkrant verscheen tijdens een controversieel debat aan 

de VUB over ‘De objectiviteit van de wetenschap, een interdisciplinaire reflectie over 

maatschappelijke controversen’…, gesponsord door Monsanto, via lobbybureau 

Interel. Van ‘objectiviteit’ gesproken! 

In de Wervel-verslagkrant staan bijdragen die nog altijd van tel zijn, bijvoorbeeld van 

Guido Ruivenkamp: ‘Suiker is niet zoet genoeg. Biotechnologie als concurrent’. Een 

beklijvende bijdrage over hoe onze relatie met het Zuiden van onze planeet radicaal 

verandert met deze biotechnologie. De krant kan worden geconsulteerd in de 

bibliotheek van CIMICvzw, ofwel nog aangevraagd worden bij luc@wervel.be 

Het vreemde is nu dat er wel heel wat debat geweest is over gentechnologie, maar 

amper over nanotechnologie en synthetische biologie. Het was een Vlaamse pionier 

in de biologische landbouw die er me nog eens op wees, n.a.v. een recent artikel 

in De Standaard Magazine van 14-15 december 2019. 

Het artikel gaat over de ‘brave new world’ met robots, nanotechnologie, etc.  De boer 

verwees naar een artikel van mij, anno 2010. Het artikel verscheen nadien in het 

boek ‘Legal! Optimisme – realiteit – hoop’ van 2012.  Wie interesse heeft, kan dit werk 

nog verkrijgen. Er zijn nog 5 exemplaren van over…, maar we geven het artikel hier 

wel in extenso mee via deze link. Wel straf dat er meer debat rond was in Brazilië 

dan wel in Europa. 

Luc Vankrunkelsven 

 
 

http://cimic-npo.org/category/archief/?utm_source=Non+profit+organization&utm_campaign=6af54eeb82-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e1b12588ef-6af54eeb82-
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http://cimic-npo.org/wp-content/uploads/2020/01/2-CIMICvzw-Nieuwsbrief9-Archief-Origineel-artikel-Luc-Vankrunkelsven_10-06-12_Neo-quimica_7jan2020-p.pdf?utm_source=Non+profit+organization&utm_campaign=6af54eeb82-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e1b12588ef-6af54eeb82-


 NB202001 / VELDWERK 

De Brusselse Begijnhofkerk wordt House of 

Compassion 
House of Compassion – Beguinage – Begijnhof – Beginenhof is een project van een groep 

Franstalige en Nederlandstalige christenen in het hart van Brussel. Alle vrijwilligers 

zijn geworteld in de realiteit van de grootstad en ze zijn zich ook bewust van haar 

rijkdom. De initiatiefnemers staan dicht bij mensen ‘in de rand’ en ze willen de 

Begijnhofkerk een nieuwe, aangepaste bestemming geven. 

De vrijwilligers willen vanuit deze prachtige plek, die bekend is om zijn opvang van 

mensen zonder papieren, ook in de toekomst openheid cultiveren, het bewustzijn 

verruimen en bruggen bouwen. Daarom willen de initiatiefnemers tegelijkertijd dit 

‘gemeenschappelijk huis’ beschermen en een relatie aangaan met toeristen en 

omstanders, met gelovigen van alle overtuigingen en filosofieën, met mensen en 

verenigingen die zich inzetten voor een meer rechtvaardige wereld, met buren in de 

wijk, met al wie geïsoleerd of uitgesloten wordt.  

“De initiatiefnemers staan dicht bij mensen ‘in de rand’ en ze willen de Begijnhofkerk 

een nieuwe, aangepaste bestemming geven” 

In het hart van de kerk staat er een grote lange tafel. Ze vormt de essentie van het 

Huis van Mededogen en staat symbool voor universele openheid en een verlangen 

naar eenvoud. 

House of Compassion (HOC) is een project ‘onderweg’ en bouwt voort op een lange 

voorgeschiedenis en het werk van priester Daniël Alliët. Het project heeft één 

centrale intuïtie: de hoogdringendheid van mededogen. 

http://cimic-npo.org/category/nb202001/?utm_source=Non+profit+organization&utm_campaign=6af54eeb82-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e1b12588ef-6af54eeb82-
http://cimic-npo.org/category/veldwerk/?utm_source=Non+profit+organization&utm_campaign=6af54eeb82-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e1b12588ef-6af54eeb82-


 

In het project is er sprake over vier pijlers: 1. werk maken van onthaal, 2. maandelijks 

het reële leven solidair vieren, 3. stilte als bron van vrede en verzoening koesteren, 

4. via kunst en evenementen de maatschappelijke kwesties ‘ter sprake’ brengen. 

HOC is sterk verankerd in zijn sociale omgeving en haalt het beste uit de lokale 

expertise. Er zal worden samengewerkt met Wakande Amazones en CollectActif, die 

veel ervaring hebben met het verdelen van voedseloverschotten op de markt van 

Anderlecht. 



Atelier Groot Eiland werkt mee aan de constructie van specifiek meubilair. Het 

adviesbureau 3E (Kalkkaai 6) is bereid het project te ondersteunen door 

professioneel advies te verlenen over mogelijke duurzame verwarmingsoplossingen. 

De lange tafel kan worden uitgebreid tot op het voorplein. In een hoek van de kerk is 

er permanent onthaal door vrijwilligers. Daarbij aansluitend is er een info- en 

expozone waar je zowel informatie kunt vinden over de Begijnhofkerk zelf als over 

het initiatief en de aankondiging van de evenementen. Op dit ogenblik is er de 

tentoonstelling ‘Left luggage’ (voorheen te zien in de Mechelse Kazerne Dossin) 

ondergebracht. 

Een wit tapijt leidt de bezoeker naar de kapel van de ‘Gouden Regel’ en naar de stille 

ruimte. De Gouden Regel verwijst naar de wijsheid van zowat alle religies en 

gezindheden: ‘Behandel de ander zoals je zelf wilt behandeld worden’. De 

rechterbeuk is gereserveerd is voor de permanente tentoonstelling van het Dr. 

Guislain Museum. De bezoeker vindt er werken rond een thema dat verband houdt 

met mededogen. 

HOC staat open voor al wie ‘partner’ wil worden van dit geweldig initiatief in hartje 

Brussel. CIMIC vzw houdt je op de hoogte! 

  



 

Op dit ogenblik is de tentoonstelling ‘Left luggage’ in de Begijnhofkerk 

ondergebracht (voorheen te zien in de Mechelse Kazerne Dossin)  

(foto: Tom D’Haeyer). 

  



 

In het hart van de Begijnhofkerk staat een grote lange tafel. Ze vormt de 

essentie van het Huis van Mededogen en staat symbool voor universele 

openheid en een verlangen naar eenvoud  

(foto: Tom D’Haeyer) 

 

Marc Colpaert 

 
 

 Agenda 

Tentoonstelling 

Van zaterdag 11 tot en met zondag 19 januari: Fototentoonstelling ISO2020 in 

Espace Vanderborght, Schildknaapstraat 50, 1000 Brussel. De afgestudeerden 

Portfolio en Masterclass van CVO Brussel, campus COOVI, tonen er hun werk. Alle 

dagen gratis te bezichtigen van 11 tot 20 u. www.iso2020expo.be 

http://www.iso2020expo.be/?utm_source=Non+profit+organization&utm_campaign=6af54eeb82-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e1b12588ef-6af54eeb82-


Jan Van Criekinge is één van de twintig deelnemers. Zijn bijdrage loopt onder de 

titel ‘Congo Made in Belgium’. Hij heeft via 40 geselecteerde foto’s een beeld 

proberen te schetsen van het (neo)kolonialisme in België: hoe de beeldvorming uit 

het recente verleden nog doorwerkt (in bijvoorbeeld de koloniale monumenten, het 

AfricaMuseum in Tervuren, …), maar ook hoe Congolezen in Brussel hun eigen 

kleurrijke stukje Kinshasa hebben weten uit te bouwen in de wijk Matongé. Dus 

letterlijk: Congo made in Belgium. 

  

 

(foto: Jan Van Criekinge) 

 

Hierbij één foto die op de expo te zien zal zijn: het houten beeld dat Congolees 

kunstenaar Aimé Mpane in de grote rotonde van het museum van Tervuren heeft 

geplaatst als ‘tegengewicht’ voor de massieve koloniale beelden in de marmeren 

nissen. 

  

Vergaderingen: 



* zaterdag 25 januari: samenkomst werkgroep ontmoetingsdag 2021 in 

Belgradehuis, 13.30 tot 16u.  

* maandag 27 januari: redactieraad Nieuwsbrief  vanaf 15.30u  

  

Vormingsdag  

* zaterdag 1 februari: Vormingsdag CIMIC vzw, Belgradehuis, 13:30-16:30 

Bespreking van de interculturele competenties door Gunilla de Graef en de 

interculturele ‘waakvlammen’ door Marc Colpaert. 

Begeleiding: Terri Grootjans. 

  

‘Vasten voor vrede’  

Van vrijdag 21 tot zondag 23 februari in de Abdij van Averbode  

– Inschrijven & deelnameprijs: richtprijs is 110 euro, naar draagkracht (lakens 

inbegrepen) per persoon. Reserveer tijdig per mail: fmonbaliu@gmail.com. Na 

betaling (vóór 28/01/20) wordt uw inschrijving per mail bevestigd. Rekening 

‘Vasten voor vrede’, BE 94 3771 0334 1514 met vermelding van “Vasten 2020 + 

naam en voornaam van de deelnemer(s)” 

– Meebrengen: toiletgerief, lectuur, meditatiematje of bankje 

Voor meer informatie: zie link 

  

Zingen met Herman Verbeek 

Op zaterdag 7 maart 

Eén van de doelstellingen van CIMIC vzw is om mensen samen te brengen, ex-

alumni en anderen buiten onze kring. Liefst op een dieper, dialogaal niveau.  Poëzie 

kan daarbij helpen. 

Luc Vankrunkelsven wordt al jaren geïnspireerd door de ‘Zangen’ van Herman 

Verbeek en werkt ermee in groepen. Verbeek was priester van het bisdom 

Groningen, maar met een monachale inborst. Tegelijk was hij 10 jaar lid van het 

http://cimic-npo.org/wp-content/uploads/2020/01/BrochureGandhiweekend2020-vs-30nov-19.pdf?utm_source=Non+profit+organization&utm_campaign=6af54eeb82-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e1b12588ef-6af54eeb82-


Europees Parlement. Op dat snijpunt van mystiek en politiek schreef hij honderden 

gedichten, die ook zingbaar zijn. Strijdbare liederen, maar ook heel intieme. Hij is een 

meester in het zoeken van een nieuwe spirituele taal voor deze tijd, voorbij het al te 

gemakkelijke drieletterwoord ‘G.o.d.’. Intercultureel. Interreligieus. De teksten zijn 

ideaal om in groep te lezen of zingen. De poëzie is een middel tot verstilling en 

communicatie. 

Tijdens deze dag gaan we in gesprek via enkele van Verbeeks teksten. Als de groep 

het wil, kan er gezongen worden. Indien liever niet, dan lezen we gewoon de poëzie 

als inzet voor verdieping. 

Wanneer: zaterdag 7 maart van 10 tot 16u, 

Waar: 

  

Klostereck 

adres: 

  

Begijnhof(plein) 7, 1000 Brussel 

  

  

Tegenover de Begijnhofkerk 

Deelname in de onkosten: 10 euro. 

Daar we voor eten zorgen, hebben we graag een inschrijving vóór 20 februari op: 

luc.vankrunkelsven@gmail.com 
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