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De Sjelter nodigt alle oud-KSA’ers en familie en sympathisanten uit op de oud-ledendag die dit jaar zal doorgaan in
hartje Antwerpen-stad voor een herontmoeting met andere (oud-)KSA’ers aan de hand van een nostalgische
wandeling en een leuke en gezellige afsluiter. Inschrijven kan nog via bit.ly/2kw7bV8

REGISTREREN BIJ DE SJELTER.
“KSA ’t Blijft in je bloed” is een slagzin voor De Sjelter waarmee we onze fierheid ais oud-KSA’er
duidelijk willen maken. De ervaring, vriendschappen en persoonslontwikkeling die we als jongeren bij
de jeugdbeweging beleefden zijn onnavolgbaar en KSA, VKSJ, KSJ en/of Roodkapjes blijft dan ook
diep in ons hart geworteld. De vriendschappen die bij de jeugdbeweging gevormd werden zijn vaak
voor het leven.

Vlaamse subsidies voor De Sjelter?
Veel oud-leiding komt daardoor ook nog regelmatig samen met de andere oud-leiding van hun
plaatselijke groep. De Sjelter wil graag deze trend, die over heel Vlaanderen verspreid is, op de kaart
zetten en extra aandacht geven. Meer verbondenheid creëren en oud-KSA’ers verenigen is dan ook
één van de drie grote doelstellingen waarmee we volgende beleidsperiode rond willen werken.
Deze doelstelling komt dus naar voor in een beleidsplan dat De Sjelter voor 31 december 2019 zal
indienen bij de Vlaamse overheid om officieel en volledig erkend te worden als Sociaal-culturele
organisatie voor volwassenwerk. Tot 2021 werken we met een startsubsidie die we in 2017
binnenhaalden, maar om de toekomst van De Sjelter te garanderen willen we dus van 2021 tot en
met 2025 ook gesubsidieerd worden. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat we 25 ‘actieve
afdelingen’ moeten hebben. Een ‘afdeling’ van De Sjelter noemen we een groep en gaat in de meeste
gevallen om een oud-leidingsgroep van een lokale KSA-, VKSJ-, KSJ- of Roodkapjes-groep zijn maar
kan ook een provinciale archiefwerkgroep zijn of bijvoorbeeld een keukenploeg van een KSA of zelfs
van een andere jeugdbeweging. Maar De Sjelter wil het zelfs breder trekken dan dat. De Sjelter
verwelkomt graag alle ‘verenigingen’ die van zichzelf vinden dat ze binnen onze identiteit en missie
passen.

Registratie oud-ledengroepen
Sinds 2015 hebben al meer dan 200 (oud-leidings)groepen zich gemeld, maar deze zijn niet allemaal
geregistreerd en ook niet allemaal actief. In 2018 hebben we 33 actieve groepen kunnen doorgeven,
maar De Sjelter wil graag groeien en dit cijfer dus omhoog krijgen.
Vandaar deze warme oproep naar alle (oud-leidings)groepen die af en toe samenkomen. Een groep is
actief als ze minstens één activiteit in een jaar georganiseerd hebben, maar groepen kunnen zich ook
registreren en slechts één keer om de drie jaar doorgeven als actieve groep als ze bijvoorbeeld maar
één keer in drie jaar op oud-leidingsweekend gaan.

Wat heb je als groep aan een volledig gratis registratie bij De Sjelter?
-

-

-

Je blijft verbonden en in contact met KSA.
Je kan voor iedere activiteit indien gewenst de deelnemers verzekeren voor 1,5 euro per
persoon per dag. (3 euro per persoon voor een weekend van vrijdagavond tot
zondagmiddag)
Groepen die actiever zijn kunnen ook hun leden inschrijven voor een jaarverzekering voor
12 euro per persoon per werkjaar (van september 2019 tot oktober 2020). Dan zijn deze
personen verzekerd voor alle activiteiten bij hun oud-leidingsgroep of bij hun plaatselijke
KSA-groep.
Je krijgt 4 keer per jaar onze digitale nieuwsbrief ‘De Afkikker’ met verhalen van andere
groepen, ideeën voor activiteiten, een blik uit het verleden van KSA, VKSJ of KSJ, nieuws van
KSA of De Sjelter, …
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Waarom wil De Sjelter graag dat zo veel mogelijk groepen zich
registreren?
-

De Sjelter wil vooral haar netwerk en dat van KSA vergroten en versterken om een groter
draagvlak te hebben en meer verbondenheid te kunnen creëren.
Door veel groepen geregistreerd te hebben, krijgen we ook subsidies van de Vlaamse
overheid en wordt onze werking gegarandeerd zodat we nieuwe groepen kunnen oprichten,
oud-KSA’ers elkaar laten ontmoeten, maatschappelijk relevant zijn via projecten als Vrolijke
Vrienden en de historiek van KSA onderzoeken, bewaren en publiceren.

Wat verwachten we van een geregistreerde groep?
-

-

Om je registratie in orde te maken dit googleformulier even invullen. (5 minuten)
Daarna vragen we een ledenlijst door te mailen om de leden ook in Digit
(ledenregistratieprogramma) in te schrijven.
Jaarlijks moeten we rapporteren hoeveel actieve groepen we hebben en wat voor
activiteiten ze hebben, aantal leden, … Hiervoor vragen we in het begin van een kalenderjaar
om een tweede google-formulier in te vullen (15 minuten).
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HOERA, WE ZIJN JARIG!?
De Sjelter heeft als doel om (oud-)KSA’ers en sympathisanten bijeen te brengen! Een ideale
gelegenheid hiervoor is een jubileum van je plaatselijke KSA-, KSJ-, VKSJ- of Roodkapjesgroep.
Als oud-leiding kan je je groep ondersteunen om zo een jubileumviering te organiseren.
Maar hoe begin je aan zo een viering? Heel wat vragen steken dan de kop op!
Sinds wanneer bestaan we eigenlijk en is de datum die we voor ogen hebben wel correct?
Wat kunnen we organiseren om dit te vieren? Waar vinden we contactgegevens van oud-leiding om
uit te nodigen? Waar vinden we historisch materiaal van onze groep?
Helaas kunnen we niet in één muisklik op alle vragen van groepen die wel eens bij ons passeren een
pasklaar antwoord bezorgen. Maar we proberen wel steeds samen op zoek te gaan naar een
antwoord en richtlijnen om mee aan de slag te gaan. In dit artikel geven we
alvast enkele tips mee om zelf op onderzoek te gaan naar de geschiedenis
van jouw groep.
In 2016 ontwikkelden KSA samen met De Sjelter de brochure: ‘oei, we zijn
jarig’ die je kan terugvinden op
https://www.ksa.be/index.php/themas/onze-geschiedenis.
Een gratis papieren versie is te verkrijgen bij de provinciale werkkringen of
via aan mailtje naar De Sjelter.
We geven een overzicht van de belangrijkste tips in dit artikel.

Is de ontstaansdatum van mijn groep bekend bij De
Sjelter?
Afgelopen zomer wierf De Sjelter twee jobstudenten aan om het werk van verschillende vrijwilligers
verder te zetten en de ontstaansdata van KSA-groepen in kaart te brengen.
De lijst is nog niet volledig af maar het begint er toch al goed uit te zien. Heb je zelf geen idee van
jullie stichtingsjaar? Contacteer ons dan en we kunnen je melden wat de oudste melding van jouw
groep is in de bronnen die we voorlopig terugvonden.
Hebben jullie zelf duidelijke bronnen waaruit de stichtingsdatum is af te leiden?
Des te beter. Je mag ons die altijd bezorgen zodat we onze lijst kunnen updaten.
Als je zelf zeker bent van je stichtingsjaar, kan wat historisch onderzoek over jouw plaatselijke groep
toch nog nuttig zijn om zoveel mogelijk te verzamelen, ongeacht of je een tentoonstelling, een
publicatie of een feest met zoveel mogelijk oud-leiding wil organiseren.
Onderstaande 8 tips kunnen je helpen in je onderzoek:

1. EEN PUBLICATIE VAN JOUW GROEP
Mogelijk werd het werk al eens voor jullie gedaan en kan je in een
eerdere publicatie van bijvoorbeeld 50-jarig bestaan al heel wat
informatie halen. Een lijst met publicaties vind je op de website van
KSA. Veel publicaties zijn terug te vinden op het Nationaal
secretariaat van KSA. Contacteer hiervoor De Sjelter.
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2. HET GROEPSARCHIEF
Vele groepen hebben ook nog hun eigen
archief. Als de huidige leidingsploeg zelf niet
weet waar dit is, informeer dan eens bij de
proost of een oud-leider. Misschien ligt het bij
iemand thuis op je te wachten. De kans is groot
dat je daar iets terug vindt van een
jubileumviering na een veelvoud van vijf jaar.
Dan weet je ook meteen jullie startjaar.
Sommige groepen hebben ook (een deel van)
hun archief geleverd aan het Kadoc.

3. BIJ OUD-LEDEN
Als je niet zo een boekenwurm bent is de leukste manier om de geschiedenis van je groep in
kaart te brengen door verhalen en herinneringen van oud-leden. Verzamel zoveel mogelijk
namen en ga zo ver mogelijk terug. Wie weet kom je nog wel uit bij de oprichter van je groep
die je heel wat leuke details kan vertellen van de eerste jaren.

4. TIJDSCHRIFTEN
Doorheen de jaren zijn er gewestelijke, provinciale en nationale
tijdschriften uitgebracht door de KSA-koepels. Deze staan vol met
verhalen, data, jubileumfeesten, activiteiten en vermeldingen van je
groep. Hier kan je soms ook nog leuke informatie of zelfs je
stichtingsdatum tegenkomen. Heel wat jaargangen werden
verzameld zowel in de provinciale en nationale archieven en in het
KADOC. Toch zijn er binnen deze verzamelingen nog wat ontbrekende
exemplaren dus kunnen we helaas niet alle tijdschriften bekijken
maar als je ergens interesse hebt, mag je ons zeker contacteren.

5. BIJ DE PLAATSELIJKE HEEMKUNDIGE KRING.
Ga op www.heemkunde-vlaanderen.be op zoek naar de heemkundige kring in jouw buurt en
contacteer hen om te vragen of ze informatie en materiaal hebben van jouw groep.
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6. VIA HET COLLEGE OF LYCEUM.
Zeker de oudere KSA- en VKSJ-groepen waren verbonden
aan een college of Lyceum.
Mogelijk is in hun archief nog iets te vinden van de
opstart van jouw groep. Jubileumboeken van scholen
besteden vaak ook aandacht aan de KSA of VKSJ die tot de
jaren ‘70 aan hen verbonden was.

7. OVERZICHTSLIJST VAN AKVS-BONDEN.
KSA is ontstaan uit de AKVS (Algemeen Katholieke
Vlaamse Studentenbond). Vele plaatselijke groepen, die
toen nog sterk verbonden waren aan een school, sloten
zich bij die koepel in Leuven aan in het begin van de 20e
eeuw. Deze werden iets te ‘Vlaams’ en te weinig
‘Katholiek’ naar de goesting van de bisschoppen,
waardoor er veel groepen overtuigd werden om zich aan te sluiten bij de ‘nieuwe’ Katholieke
Studenten Actie (KSA) in 1928. Vandaar dat veel KSA-groepen al meer dan 100 jaar bestaan
en dus ouder zijn dan KSA zelf. De Sjelter en KSA Nationaal hebben een overzicht van de
AKVS-bonden tussen 1886 en 1933. Het is dan nog even nagaan of jouw groep effectief
afstamt van zo een AKVS-bond.

8. KADOC – LEUVEN
Het Documentatie-en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving (KADOC) is
gevestigd in de Vlamingenstraat in Leuven en heeft een groot arsenaal aan archief van
katholieke verenigingen dus ook veel
van KSA, VKSJ, KSJ en Roodkapjes. Je
vindt er per provincie grote archieven
terug maar ook van plaatselijke groepen
of van personen met een link met KSA
kan je er archieven van terugvinden.
Deze zijn raadpleegbaar in de leeszaal
maar best zoek je eerste even op de
databank op welke documentatie
interessant kan zijn. Bezoek hun website
via KADOC.kuleuven.be
Er zijn vier databanken:
o LIMO is voor collecties
o LIAS voor archieven
o ODIS voor organisaties en personen
o DIGITOOL voor affiches en fotocollecties.
Hopelijk hebben we je hier al wat tips maar vooral ook goesting
gegeven om de geschiedenis van je groep in te duiken.

Indien je vragen over de historiek
of hoe deze te onderzoeken hebt:
aarzel niet te mailen naar
info@desjelter.be
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TALENT UIT KSA: PAT LOWETTE
Oud-KSA’ers zijn verspreid over heel wat verschillende sectoren naarmate ze zich verder ontwikkeld
hebben in onze maatschappij. Sommigen van die KSA’ers springen er uit omwille van verdiensten of
prestaties. Deze Afkikker stellen we in de rubriek ‘Talent uit KSA’ communicatie- en organisatiecoach
en consultant, Pat Lowette voor die net een nieuw boek uit bracht.
In ‘Toekomst heet de weg’ hertaalt Pat Lowette eigentijds
en back to basics de eerste twee
Bijbelboeken: Genesis en Exodus. Het blijken uitdagend
verruimende woorden, hoopvolle en
toekomstgerichte scheppings– en bevrijdingsverhalen. Want
de Bijbel schrijft geschiedenis door het over toekomst te
hebben, ook die van ons, hedendaagse mens.
Pat Lowette groeide op in Tongeren en werd als zevenjarige
jongknaap al gebeten door het KSA-virus bij KSA O.L.V.
Erewacht Tongeren. Hij groeide uit tot betrouwbare leider,
secretaris en hoofdredacteur van het bondsblad in
Tongeren. Bij Gouw Limburg was hij actief in de werkgroep
‘gelovige inspiratie’ waarmee hij zijn carrière eindigde op 25jarige leeftijd. De Sjelter was nieuwsgierig naar zijn nieuw
boek en hoe zijn ervaring bij KSA daar een rol in speelde en
zocht aan de hand van een interview naar meer informatie.

Oud-KSA’er Pat Lowette schreef het boek
‘Toekomst heet de weg’

Dag Pat, je groeide op in Tongeren en ging al snel bij de KSA als jongknaap.
Wat is je mooiste herinnering aan je periode bij KSA O.L.V. Erewacht Tongeren?
Na zovele jaren bij KSA is die lijst te lang om op te noemen. Wat mij het meest duidelijk voor de geest
komt is mijn eerste kamp – op een glooiende groene weide – waar we in tenten sliepen, op
strozakken. Roger Swerts was de leider waar ik ontzettend naar op keek en die voor mij mede dat
warme KSA-nest heeft gebouwd waar ik zovele jaren in heb mogen vertoeven.

Hoe speelde KSA een rol in je persoonsontwikkeling en wat leerde je dankzij KSA?
Een evolutie van jongensachtig op de vuist gaan tot vredevol
conflicten uitpraten… wat uiteindelijk leidde tot mijn
burgerdienst als ‘gewetensbezwaarde’, omdat ik weigerde
legerdienst te doen. Een evolutie van enthousiast deelnemen
aan spel en ernst tot het leren enthousiasmeren en leiden van
anderen naar een gemeenschappelijk doel… wat mede leidde
tot mijn huidige job. Er zijn ondertussen vele lijnen te trekken
van die jonge knaap in de dop en de man die ik nu ben… en
steeds meer word.

Ken je iemand die, geïnspireerd
door KSA of door de ervaring bij
KSA, de persoon geworden is die
hij of zij nu is en een mooie
prestatie
heeft
geleverd?
Laat het ons weten via
info@desjelter.be
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Wat gebruikte je uit je KSA-verleden bij het schrijven van je boek(en)?
Dezelfde dynamiek, dezelfde drive die mij reeds mijn hele leven voortstuwt. Dat engagement is
onder meer gegroeid bij KSA en is nimmer meer gestopt: geworteld in die oude christelijke verhalen
bouwen aan een mooie toekomst. Voor zoveel mogelijk mensen meer liefde, recht en vrede
realiseren.

Bij deze ook nog eens proficiat met je recentste werk ‘toekomst heet de weg’.
Waar gaat het eigenlijk over?
‘Nie neute’ zeggen ze in Gent, mijn huidige woonplaats. Er wordt
ontzettend veel ‘geneut’ vandaag, over van alles wat fout zou lopen,
wat minder goed zou zijn dan vroeger,… Ik geloof ontzettend hard dat
de mensheid er op vooruit gaat. Ik geloof zeer sterk in het feit dat de
toekomst positief is en – in vallen en opstaan - steeds positiever zal
worden.
Ik geloof ook enorm in de kracht van oude verhalen – volkssprookjes
zeg maar – waarin deze wijsheid verankerd zit: aan het einde komt
alles goed. Na het verdwalen in het donkere bos en een verblijf in de
wolvenbuik komt Roodkapjes happy end. Na een tijdje huissloof
spelen voor zeven ondermaatse dwergen daagt uiteindelijk
Sneeuwwitjes droomprins op. Enzovoort, enzoverder.
Geloven in de toekomst betekent voor mij die inspirerende verhalen
levend houden. En dat doe ik met dit boek.

Hoe ben je op het idee gekomen om Genesis en Exodus te
hertalen?

Pat Lowette op kamp met
KSA OLV Erewacht
Tongeren na een ongelukje
met een te scherp mes.

De oudste, alom gekende ‘volksverhalen’ in onze West-Europese
traditie zijn zonder twijfel de Bijbelverhalen. Bij Roodkapje hoor je nooit de reactie dat het
onmogelijk is dat iemand heelhuids uit een wolvenmaag komt. Toch geeft men zulke kritiek op de
bijbelverhalen: Mozes die door de zee stapt of Jezus die op het water loopt dat is onmogelijk.
Mensen zijn – terecht - zwaar teleurgesteld in de Roomse Kerk. Tezamen met de ontkerkelijking gooit
men echter ook de Bijbelverhalen overboord, terwijl die vol eeuwenoude levenswijsheid zitten. Want
de Bijbel is geen geschiedenisboek, de Bijbel gaat over de toekomst. De Bijbel staat vol hoopvolle en
toekomstgerichte scheppings- en bevrijdingsverhalen. Inspiratie zat om tegen het ‘geneut’ in te gaan.

Wat moeten we nog zeker weten van jou en/of je
boek?
Het boek is geen roman, het is een verzameling van 26 korte
teksten: ‘verdichtsels’. Zowel in mijn job als in mijn
schrijfwerk weet ik dat ik een idee in de vingers heb als ik het
met enkele zinnen, met een simpel voorbeeld of verhaal kan
duidelijk maken. Ik publiceerde al eerder twee dichtbundels
en twee prozaboeken en dit is een tussenvorm. Het zijn de

Boekvoorstelling: interview, voorlezen +
muziek. Zaterdag 16 november, 19u30,
Carlos Quinto, Kammerstraat 2, Gent. Als
je wil dat er een stoel en een glas klaar
staan voor jou: graag aantal personen
laten weten via info@conceptueel.com
voor 12 november. Meer informatie vind
je ook nog op www.patlowette.be
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gekende Bijbelverhalen – de schepping, Sodom en Gomorra, Mozes in zijn mandje, de toren van
Babel,… - waarbij ik het ‘moraliserende’ kerkelijk vingertje vervang door de deugddoende toekomstscheppende, bevrijdende kracht die er in deze teksten zit.

OUD-LEDENGROEP IN DE KIJKER
KOLD op kamp in Klemskerke
Bij KSA Oud-Leiding Deerlijk (kortweg KOLD)
hebben we nog steeds een actieve werking.
Op geregelde tijdstippen ontmoeten
verschillende oud-leiders elkaar om onze
Mosselsouper of jaarlijkse quiz vorm te
geven of trekken we er tijdens
verrassingsreizen en fietstochtjes op uit,
nieuwe avonturen tegemoet. Maar als
gevraagd wordt naar het absolute
hoogtepunt van het oud-leidersbestaan, zal
het oud-leidingskamp dat om de drie jaar
georganiseerd wordt, helemaal bovenaan
de lijstjes terug te vinden zijn.
Deze zomer konden we opnieuw (voor de 8ste keer al) genieten van de niet te evenaren kampsfeer.
We trokken met 36 oud-leiders naar Klemskerke, waar een melkveeboer één van zijn weides ter
beschikking stelde om onze tenten op te slaan. Dat opzetten van zo’n kampterrein loopt trouwens
erg gesmeerd. De taken worden als vanouds verdeeld en iedereen is zo gemotiveerd dat er in geen
tijd gesjorde tafels, een veldkeuken en senior- en patrouilletenten opgesteld staan.
‘We gaan niet op kamp om op ons gat te zitten’ is de ingesteldheid. Een werkgroep van een vijftal
oud-leiders zorgt voor een stevig uit de kluiten gewassen kampprogramma, waarbij nieuwe
activiteiten en oude klassiekers elkaar vlot afwisselen. We houden daarbij ook rekening met het
leeftijdsverschil in de groep (de jongste deelnemer is 23, de oudste 59) en zorgen er zo voor dat
iedereen op eigen tempo kan deelnemen.
Elke dag starten we met een vierkantsformatie waarbij we de KSA-vlag hijsen en tijd maken voor de
kreet van de dag en het KSA-gebed. Tradities
die er voor zorgen dat we terug gekatapulteerd
worden naar onze gouden tijd in KSA. ’s Avonds
verzamelen we rond het kampvuur en worden
de herinneringen aan de jaren stillekes terug
van onder het stof gehaald. Straffe verhalen en
domme stoten die een lach op ieders gezicht
tevoorschijn toveren.
Voor elk kamp wordt ook een thema
uitgewerkt. Zo’n verhalend kader zorgt bij KSAleden voor een verhoogd enthousiasme, maar
bij oud-leiding heeft dat nog steeds hetzelfde
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effect. Deze editie werd met het thema ‘Het Gala van de Gouden Bertjes’ overgoten met een
showbizz-sausje. Zo gingen we o.a. op zoek naar de Homo Universalis van onze groep, verkleedden
we ons in de bekendste typetjes van Chris & Co en genoten we in ware ‘Tien Om Te Zien’-stijl van een
vedettenparade met zangeres Cecile Blauw als hoofdact.

Na 5 dagen intensief kampplezier trekken we terug huiswaarts. Op de heilige grond van ons KSAlokaal staan partners en kinderen ons op te wachten voor een gezellig laatste avondmaal. Ze staan
telkens versteld van de manier waarop we zo’n kamp beleefd hebben. Het kind in iedereen kon
opnieuw losgelaten worden en net dat zorgt er voor dat deze traditie nog een lange en succesvolle
toekomst in het vooruitzicht heeft.
We kijken met z’n allen al uit naar de zomer van 2022. Dan kunnen we opnieuw rond het kampvuur
terugblikken op onze KSA-carrière. Maar (en misschien nog belangrijker) dan kunnen we ook weer
nieuwe avonturen beleven die er voor zorgen dat onze vriendschappen écht voor het leven zijn.
Brecht Goerlandt
Oud-Leider KSA Deerlijk
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FIJNSTOF TOT NADENKEN…
Iedere Afkikker sluiten we af met inspirerende gedachte of een gebed van de pen van een oudproost of zuster van KSA, VKSJ, KSJ of Roodkapjes.
September was zo leuk
Met 41 trokken we naar Israël en Palestina.
Volk uit KSA, KLJ, een scout en wat mensen van IJD.
Toffe bende jong volk.
En ik erbij, met het dubbele van de gemiddelde leeftijd op mijn teller.
Men zegt dat er tegenwoordig minder wordt geloofd.
Mensen zouden hun geloof verliezen.
En dat is af te leiden, zo zeggen ze op radio en televisie uit het feit dat de kerken leeg lopen.
Onderweg langs het meer van Galilea, Nazareth, Jeruzalem en Bethlehem, toch een heel andere
ervaring opgedaan.
Elke ochtend, elke avond een stemmig moment van verstilling.
Op alle plaatsen met betekenis een bezinning, een duiding, een viering, een uitwisseling.
Het mag waar zijn dat de uitwisselingen niet in de eerste plaats over de 12 artikelen van het geloof
ging.
Het mag even waar zijn dat ik heel veel geloof heb beluisterd.
Vragen ook. Natuurlijk.
Maar heel veel geloof in de toekomst.
Vertrouwen in de zin van het leven.
Waardering voor Jezus.
Verbondenheid met geloofsgenoten.
Complimenten over hoe er her en der in
Vlaanderen, in de geloofsgemeenschappen van
deze jonge mensen, gewerkt wordt om jongeren
een eigen plek te geven.
Het was leuk in oktober.
De WhatsApp-groep waar sinds onze terugkomst
alle dagen tientallen berichten op verschijnen.
De terugkomdag in Gent.
Het bladeren door het fotoalbum en het
tochtboek.
En blijven vasthaken aan een gevoel of een
uitspraak bij het zien van een of andere foto.
Het zal leuk zijn in november.
Vier jaar uitkijken naar de volgende keer.
Dan kijk ik zeker elke dag op de blog van de groep
die dan naar Israël en Palestina zal trekken.
Er is geen geloof meer in onze dagen?
We gaan wat persmensen meesturen dan.
Patrick Derde

Oud-Proost van KSA St-Martinus Mater en KSA StJacob Oudenaerde, Patrick Derde (links) naast Dirk
De Decuypere op de reis Israël-Palestina
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DE SJELTER
Vooruitgangstraat 225
1030 Schaarbeek
02 201 15 10
info@desjelter.be
www.desjelter.be
www.facebook.com/desjelter

12

