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HART OP DE TONG

“Zuiver en eerlijk geloof 
houdt voor God de 

Vader in: zorgen voor 
de weeskinderen en 
de weduwen die het 
moeilijk hebben.”

Jakobus 1:27 (BB)

Ons Kinderhuis kiest bewust voor een christelijke 
identiteit. Dat is al zo sinds het allereerste begin. 

Op de website kan je daarover onder ‘onze visie’ alles 
lezen. Die christelijke identiteit handen en voeten geven 
in een context van professionele hulpverlening is niet 
altijd eenvoudig. We leven en werken immers in een 
multiculturele samenleving en binnen een regelgeving die 
expliciet pluralisme van ons verwacht. Toch is het zeker 
niet ondoenbaar.

Voorwaarde is wel dat we ons zeer bewust blijven van wat 
de kern is van die christelijke identiteit. Want daarover 
bestaat nogal eens verwarring, omdat mensen godsdienst 
of religie vereenzelvigen met geloof. Het is belangrijk om 
ons daarvan bewust te zijn. Niet om ten strijde te trekken 
tegen religie, maar wel om een correct beeld te kunnen 
neerzetten in woord en daad van wat christelijk geloof 
betekent.

ZUIVER EN EERLIJK
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de leefgroepen weinig verbondenheid is. Een krantje met allerlei 
leuke weetjes uit alle leefgroepen kan dan wel leuk zijn . Dus dat 
is zeker een optie voor op termijn, maar we starten nu gewoon in 
de Regenboog.

En… hebben jullie al nieuw talent gescout voor een mogelijke 
nieuwe vorm van de nieuwsbrief van Ons Kinderhuis?

Nee, ik heb nog niets gescout. Maar er zitten wel wat 
creatievelingen in het team van de Regenboog. Dus ik geef die 
mogelijkheid zeker door!

DE SHOW 2019 !

Op 29 mei ging ‘De Show’ door, een jaarlijks terugkerend 
feestelijk evenement voor de kinderen en jongeren van Ons 

Kinderhuis, hun ouders en de context. Dit jaar was het thema 
‘Over de grenzen heen’. Opnieuw maakten de stagiairs, die dit 
evenement organiseren, er een mooi feest van, met onder andere 
een heuse boerderij met levende dieren, spelletjes, grimeren, een 
tochtje op een pony en/of achterop de moto, eten uit verschillende 
culturen en een echte ijskar. Het weer was fantastisch en de sfeer 
zo mogelijk nog beter. Missie geslaagd. Proficiat en bedankt, 
beste stagiairs!

GEBEDSONDERWERPEN

Gebed heeft kracht om dingen te veranderen. We staan daar 
niet altijd bij stil. Maar het is een geestelijke waarheid. God 

luistert, en Hij wil het beste voor ons. Gebed is daarbij een 
drijvende kracht. Een kracht die dingen in beweging zet. Ook 
dankbaarheid brengt verandering, vooral bij onszelf. Onze kijk 
wordt er positief door!

Daarom roepen we u op om met ons mee te danken voor wat 
er goed gaat in Ons Kinderhuis, en om te blijven bidden voor 
nog meer verandering ten goede!

Dank voor
• de jaarlijkse leefgroepvakanties van de drie groepen, 

die goed verlopen zijn en ontspannend waren voor de 
kinderen en jongeren

• de zolderisolatie die al een merkbaar verschil in 
temperatuur oplevert in leefgroep de Regenboog

• een nieuw intern vormingstraject rond 
oplossingsgericht hulpverlenen dat we dit najaar 
kunnen opstarten in samenwerking met Vraagkracht

• de cheque van € 1.000 en de cadeautjes voor de 
jongste kinderen die we mochten ontvangen van het 
Genker Landentoernooi

• de jaarlijkse Show (zie elders in deze nieuwsbrief), die 
in zijn opzet zeer goed geslaagd is

Bid voor
• vooruitgang in de afwerking en het onderhoud van het 

gebouw: aannemers laten op zich wachten; er zijn nog 
steeds problemen met vocht

• wijsheid en goede aansturing in de teams van 
begeleiders, waar nieuwe dynamieken merkbaar zijn 
als gevolg van verjonging 

• genezing voor de langdurig zieken

• wijsheid om onze jongvolwassenen (+18-jarigen) goed 
en aanklampend te kunnen begeleiden in de overgang 
naar CBAW-trajecten



Het is vrij logisch dat veel mensen de begrippen religie en geloof 
met elkaar verwarren. In de media duikt het thema godsdienst 

immers regelmatig op. Zo verschijnen er regelmatig uitspraken 
van politici in het debat of ambtenaren tijdens de uitoefening van 
hun werk religieuze tekens mogen dragen, om maar te zwijgen 
over de opiniestukken over vluchtelingen, moslimextremisme 
veraf of dichtbij, of misbruik in de kerk.

Als er nu in de naam van godsdienst allerlei misstanden 
plaatsvinden – en dat is helaas het geval – is het logisch dat dit 
grote weerstand oproept. Want godsdienst – letterlijk: het dienen 
van God – manifesteert zich nu eenmaal vaak in allerlei religieuze 
vormen, gebruiken en symbolen, die een eigen leven gaan leiden, 
een geheel dat we religie noemen. 

Doorheen de geschiedenis zien we dat fenomeen vaak terugkeren: 
religieuze systemen komen langzaamaan los van hun oorsprong, 
het dienen van God. De eigen ‘wetten’ en ‘regels’ worden 
belangrijker dan de God, die men zegt te dienen. Dit fenomeen 
is niet exclusief voor één of andere godsdienst, alle godsdiensten 
lopen risico op zo’n ontwikkeling.

De enige manier om dat te voorkomen is constante herbronning. 
Terug naar de oorsprong. Back to basics. Jezelf als gelovige 
permanent, met een zuiver geweten en in alle eerlijkheid, opnieuw 
de vraag durven stellen: wie is onze God, en wat verwacht Hij van 
ons?

Voor de apostel Jacobus is het antwoord op die laatste vraag 
duidelijk. Zuiver en eerlijk geloof houdt volgens hem in dat je zorgt 
voor wezen en weduwen. Dat je mensen die het moeilijk hebben, 
helpt. Dat is niet nieuw. In het Oude Testament al wordt een sterke 
nadruk gelegd op het verband tussen het dienen van God en 
barmhartigheid (Hosea 6:6, Micha 6:8). Ook Jezus zelf benadrukt 
het belang van zorg voor de zwakken (met een ouderwets woord: 
barmhartigheid), door juist die teksten te citeren als Hij wordt 
aangevallen op zijn identiteit.

Voor Ons Kinderhuis is die vorm van geloof de kern van haar 
christelijke identiteit. Geen religie met regeltjes, maar een geloof 
dat draait om relaties. Een herstelde relatie met God, via Jezus, 
die het uitgangspunt vormt voor het streven naar herstellende, 
positieve relaties met elk lid van de doelgroep.

Vanuit de overtuiging dat herstel mogelijk is, reiken we elk dag 
de hand aan wie nood heeft aan jeugdzorg, in respect voor ieders 
eigenheid – dát is echt pluralisme. Zo krijgt ons geloof handen en 
voeten. Zuiver en eerlijk. Daar waken we samen over!

een interview met één van de drijvende krachten hierachter: 
begeleidster Wendy.

In mei verscheen er plots een nieuw krantje met nieuws van de 
leefgroep De Regenboog. Van wie kwam het idee en wat was het 
doel?

Het idee kwam van mij. Er werd onder 
de jongens regelmatig gezegd dat ze niet 
goed op de hoogte waren van alles. Niet 
verwonderlijk, er zijn veel nieuwe begeleiders 
en ook wel wat nieuwe jongeren. Tijd dus om 
elkaar wat beter te leren kennen! Het leek 
me leuk dit te bundelen in een krantje. Het 
idee werd goed onthaald op het team en 
collega Lieze wou hier ook heel graag aan 
meewerken. We wilden graag een eerste 
editie uitbrengen met allerlei weetjes over de 
jongeren en de begeleiding om meer verbondenheid te creëren. 

Hoe kwam het krantje tot stand? Wie werkte er mee en hoe liep 
dat?

In de personeelskamer hingen we een blad op met de titel “Wist 
je dat ...?”. Hierop werden een aantal weken leuke weetjes over 
iedereen genoteerd. Ook de jongens zelf konden hier dingen over 
elkaar op noteren – natuurlijk enkel leuke en positieve dingen. 
Lieze en ik hebben dan een namiddagje samengezeten om de info 
uit te filteren. Lieze heeft het dan creatief verder verwerkt tot wat 
het geworden is.

Hoe werd het krantje onthaald door de bewoners? 

De jongens vonden het in eerste instantie vooral grappig. We 
hebben ook geprobeerd om het wat ludiek te maken. Ook zag je 
hier en daar wel trotse gezichtjes als ze over zichzelf lazen. Het 
was een leuk moment voor Lieze en mezelf toen we onze eerste 
editie uitdeelden. De jongens spreken er nog regelmatig over en 
verwijzen naar ‘weetjes’ die in het krantje staan.

Wanneer mogen we het volgende krantje verwachten?

Het idee is om tegen september een nieuwe versie uit te brengen 
en dan vervolgens elke drie maanden. De rubrieken kunnen wel 
per editie verschillen.

Denken jullie dat dit initiatief navolging zal krijgen in andere 
leefgroepen?

Ik heb het er al kort over gehad met een collega van de kindergroep, 
want het lijkt me wel leuk om dit initiatief door te trekken naar 
het hele huis. Uit de enquête die in het voorjaar gehouden werd 
in huis kwam ook naar voren dat jongeren aangeven dat er tussen 

PEDAGOGISCHE TUIN

In de vorige nieuwsbrief presenteerden we ons nieuwe project: de     
pedagogische tuin. Dat project heeft als doel ‘het creëren van een 
veilige, rustgevende én uitdagende buitenomgeving, die kinderen en 
jongeren de kans biedt om zich op maat te ontspannen en/of in te 
spannen en die hen motiveert hun energie op een positieve manier 
te kanaliseren.’

De plannen voor dit project werden gesmeed in nauwe samenwerking 
tussen de kinderen en jongeren, de ouders en de begeleiding, 
die uitgebreid bevraagd werden over hun ideeën en wensen met 
betrekking tot de ideale tuin. 

Al die ideeën werden vertaald in een professioneel plan op maat, 
waarin alle ideeën en dromen geconcretiseerd werden. Een 
3D-presentatie van hoe het er zal gaan uitzien kan je bekijken op

http://dvx.kompan.com/nl/Genk_ons_Kinderhuis/ .

Het plan werd met een uitgebreid subsidiedossier ingediend bij 
het VIPA, in het kader van een oproep voor projecten gericht op 
agressiepreventie. Zo hopen we een subsidie van 162.600 Euro te 
verkrijgen voor de realisatie van dit project.

Bij het verschijnen van deze editie van onze nieuwsbrief hebben we 
– helaas! – nog geen nieuws te melden over onze subsidieaanvraag.  
Het blijft dus nog even spannend, maar: ‘geen nieuws is goed 
nieuws’. Wij hebben goede moed, en gebruiken de extra tijd om 
te bidden dat we dit project, waarvan we geloven dat het een zeer 
positieve  invloed zal hebben op het leefklimaat in Ons Kinderhuis, in 
de nabije toekomst kunnen realiseren.

Bidden jullie mee dat ons project aanvaard zal worden, zodat er 
voldoende geld zal zijn om dit belangrijke project te verwezenlijken?

Wil je bijdragen aan dit project?
Je gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar !

• Vanuit België: IBAN: BE66 0682 5222 1043 (BIC: GKCCBEBB)

• Vanuit Nederland: GIRO 78.25.49

Vermeld bij je overschrijving steeds ‘Pedagogische Tuin’.

NIEUWSKRANTJE VAN DE REGENBOOG

In de maand mei verscheen plots een nieuw, intern krantje vol 
met nieuws van leefgroep de Regenboog. Wij leerden heel wat bij 
over deze tienerjongens en hun begeleiders. Reden genoeg voor 


