Vredeswandeling
Zondagnamiddag 29 september 2013
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH)
en vele verenigingen van
Herent Centrum, Veltem en Winksele
nodigen u uit
Herent stapt in het vredesverhaal. Deze keer
speelt dat verhaal zich niet ergens ver van ons
bed af, maar in de gemeente zelf. De
Vredesweek staat dit jaar in het teken van
ontmoeting.
We houden geen vredeswake zoals de
voorgaande jaren, maar gaan op pad in onze
gemeente.

Programma

14 uur. Samenkomst aan de kerk van Herent-Centrum, op het Onze-LieveVrouwplein
14.10 uur. Vertrek in groepen naar de plaatsen waar we ontvangen
worden. We stappen naar:

Huis Marant, open huis voor ontmoeting in het vroegere OCMW
‘Casa Manuel’

het Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI)

de serviceflats van de gemeente in De Hemelboom

Chiro

Hannah, huis voor kunsten en samenwerking tussen
verschillende culturen.
We krijgen ook een inbreng van verder gelegen initiatieven zoals:

vzw Oostrem, een voorziening voor volwassenen met een
verstandelijke, motorische of meervoudige handicap

leefgemeenschap De Bereklauw ‘bij de Gosse’, in de Bieststraat

vzw Half Weg (voedselbank).
Onderweg speelt het Jeugdmuziekatelier De Hommel.
16.45 uur. Gezamenlijke ontvangst in het Multicultureel Centrum Paul
De Maeseneer, waar ook de Oxfam Wereldwinkel huist. Het Strijdkoor
Kontrarie zingt ons uit.
We sluiten samen af rond 17 uur.

Kennismaken met verschillen in Herent
Mensen verschillen van elkaar op veel terreinen – geslacht, leeftijd, beperkingen,
afkomst, opleiding, inkomen, seksuele voorkeur, gezinsrollen, woonvormen,
godsdienst, politieke strekking … Zo’n verscheidenheid kan een bron zijn van verrijking,
creativiteit en positieve verandering, maar ook van misverstanden, wrijvingen en
conflicten. Soms ervaren groepen zulke verschillen als een bedreiging. Ze sluiten zich
van elkaar af. Onbekend is onbemind. Sterker zelfs, onbekend is vijand. En als we
elkaar nu eens zouden leren kennen? Als we elkaar eens zouden ontmoeten? Daarom
kreeg de Vlaamse Vredesweek (21 september-2 oktober) dit jaar de titel
‘Ontmoeten doet ertoe!’

Ontmoeten doet ertoe
Ontmoeten, dat proberen we te doen met de vredeswandeling. We gaan naar een vijftal
plaatsen om kennis te maken met een tiental Herentse initiatieven die ontmoeting
bevorderen. We ontmoeten mensen die op een of ander punt ‘anders’ zijn.
Wat hebben deze ontmoetingen met vrede te maken? Laten we de vraag omkeren: wat
is oorlog? Oorlog komt er als groepen hun conflicten met geweld proberen op te lossen
en de onderlinge verschillen uitvergroten. Het wordt niet altijd oorlog, maar problemen
liggen steeds op de loer als mensen anders zijn of zich anders voelen – een andere
taal, andere generatie, andere levenswijze – tenzij we er positief mee omgaan, elkaar
ontmoeten.

Tentoonstelling
Naar aanleiding van de vredesweek zal in het Huis van de Gemeente De Kouter de
tentoonstelling 'Racisme - cartoons uit de hele wereld' te zien zijn van 23 tot 29
september, in den bokaal (zaal kastanjebos).

Organisatie: de werkgroep Vredeswake van de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingsamenwerking Herent (GROSH), samen met allerlei Herentse verenigingen
Inlichtingen: www.grosherent.blogspot.com , www.herent.be (klik door naar
‘Herent in de wereld’), http://vredesweek.be , marcel_deprins@skynet.be

We ontmoeten graag oude en jonge, oude en nieuwe Herentenaren.

Van harte welkom!

GROSH
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent

