
 
BRUSSELS INTERLEVENSBESCHOUWELIJK CENTRUM 

CENTRE INTERCONVICTIONNEL BRUXELLES 

BRUSSELS’ INTERPHILOSOPHICAL CENTRE 

Grensstraat 21 I Rue de la Limite 21 

1210 I Brussels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axcent vzw 

JAARVERSLAG 2016 
 



2 
 

Axcent vzw – Jaarverslag 2016 

 

 

 

 
Wat voor u ligt is een rapport in twee delen. Het eerste vormt het activiteitenverslag van de 

jongerenwerking. Het tweede brengt verslag uit over de volwassenenwerking. Beide werkingen hebben 

hun eigen dynamiek, methodiek en publiek. Maar ze zijn als de twee onafscheidelijke longen van 

hetzelfde lichaam, Axcent vzw, een vereniging voor de interlevensbeschouwelijke dialoog die nu al 

meer dan 13 jaar actief is in Brussel. 

 

Opnieuw kunnen beide werkingen terugblikken op een vruchtbaar jaar. U kunt er zich zelf van 

vergewissen. 

 

 

Het team van Axcent 

Brussel, 6 maart 2017 
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RAAD VAN BESTUUR EN STUURGROEP 

 

1. Raad van bestuur 

 

De raad van bestuur van Axcent vzw is pluralistisch samengesteld en vormt zoals altijd de eerste linie 

van de interlevensbeschouwelijke dialoog. 

 

  Naam  Functie Adres Organisatie 

ALLIET Daniel Ondervoorzitter Schoolstraat 12, 1080 

Brussel 

Ned. Pastoraal 

Begijnhofwijk – 

Brussel 

CASTELEIN Trees Lid Notelaarstraat 80, 1030 

Brussel 

Dochters der Liefde 

CLOET Marcel Lid Villalaan 47, 1060 Brussel Nedtalig pastoraal 

Sint-Gillis 

DE POTTER Anne Lid Chemin du Blocu 13, 1430 

Rebecq 

Synagoge Beth Hillel 

EL MOUZGHIBATI 

Saliha 

Lid Emile Verhaerenlaan 46, 

1030 Brussel 

Islamitische 

gemeenschap 

GOHIL Jamnadas Voorzitter Jan Van Rijswijcklaan 73, 

2018 Antwerpen 

Sarasvati 

(onderzoekscentrum 

indologie) 

PAARDEKOOPER 

Wouter 

Lid Hendrik I-lei 51/1, 1800 

Vilvoorde 

Studiekring Vrij 

Onderzoek 

VAN DEN BRANDE Jan Secretaris Arteveldestraat 102/13, 

1000 Brussel 

Huis van de Mens - 

Brussel 

 

Opm.: Het dagelijks bestuur bleef  in 2016 op pluralistische basis samengesteld met een christelijke, 

hindoeïstische en humanistische “vertegenwoordiging”.  

 

2. Stuurgroep “Jongeren” 

 

De stuurgroep “jongeren” brengt, op losse basis, een aantal jongeren van verschillende 

levensbeschouwingen samen om na te denken over en te werken aan interlevensbeschouwelijke 

dialoog in Brussel.  

 

In 2016 stond de stuurgroep wegens het drukke programma op een laag pitje. We plannen om de groep 

terug samen te roepen in 2017. 
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In youth  

we learn 

… 
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Jongerenwerking Axcent in 2016: 

 

3 methodieken: dvd – spel – bezoeken 

2 nieuwe projecten: Interface – 

Auschwitz 

ondersteunen en krachten bundelen 

workshops en expertisedeling 

en een laagje communicatie 
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1. DVD ‘IK LEVENSBESCHOUW JOU’ 

 

PROMOTIE EN VERSPREIDING 

 

In 2016 maakten we werk van de promotie van de dvd ‘ik levensbeschouw jou’ via o.a. de 

nieuwsbrief, de realisatie van een trailer, een flyer en een tijdelijke website gekoppeld aan de dvd. 

 

 
 

Sinds de lancering eind 2015 werden 195 dvd’s verkocht. 30 dvd’s werden weggeschonken als 

bedanking aan de jongeren voor hun interview en aan (jeugd)organisaties voor hun hulp tijdens de 

ontwikkeling van de dvd. Een aantal exemplaren gebruikten we als relatiegeschenk of voor 

promotiedoeleinden. 

 

De dvd wordt besteld door organisaties, (jeugd)verenigingen, instanties en individuen. Zo kochten o.a. 

d’broej, IJD, KAJ De Mug, Muntpunt en huisvandeMens een of meerdere exemplaren.  

De meeste aanvragen komen echter vanuit het onderwijs, vanwege leerkrachten rooms-katholieke 

godsdienst, niet-confessionele zedenleer en protestantse godsdienst. Het is duidelijk dat leerkrachten 

levensbeschouwelijke vakken op zoek zijn naar werkmateriaal om te interlevensbeschouwelijke 

competenties te implementeren en dat ze in de dvd een hulpmiddel zien.  

Bestellingen door leerkrachten islam vormen echter een duidelijke minderheid. In 2017 proberen we 

ook binnen dit netwerk de dvd verder te verspreiden o.a. door specifieke promotie via de inspectie 

islam en via relevante organisaties. 

 

 

GEBRUIK, REACTIES EN VRAGEN 

 

Buiten de activiteiten die we zelf organiseren of 

waar Axcent als partner bij betrokken zijn, hebben 

we niet altijd zicht op het werkelijke gebruik van 

de dvd.  

De dvd werd wel zeker gebruikt tijdens o.a. het 

weekend van KAJ De Mug, de expo ‘ik ben de 

ander’ van de stad Jette en de voorbereiding op het 

Diversi-dateproject van de Odisee Hogeschool. Ook 

leerkrachten signaleren (o.a. tijdens de workshops 

op de dag van de godsdienst) dat ze de dvd 

gebruiken in hun lessen. 

 

De leerkrachten die de DVD aangeschaft hebben en gebruiken in de les zijn zeer positief. De dvd 

wordt bovendien op leerkrachtenfora aangeraden als een uitstekend werkinstrument om met de 

leerlingen in klascontext in dialoog te gaan. Leerkrachten geven aan dat er voldoende diversiteit zit in 

de hoofdstukken: sommige zijn vager (“Iedereen moet het weten?”), andere zijn concreter (“Heeft het 

leven zin?”). Dit maakt het mogelijk de dvd in verschillende contexten te gebruiken. 

In%202017%20proberen%20we%20ook%20binnen%20dit%20netwerk%20de%20dvd%20verder%20te%20verspreiden%20o.a.%20door%20specifieke%20promotie%20via%20de%20inspectie%20islam%20en%20via%20relevante%20organisaties.
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Toch is het ietwat verrassend dat de dvd ‘ik levensbeschouw jou’ een van de weinige 

Nederlandstalige werkinstrumenten is dat het thema levensbeschouwing en 

interlevensbeschouwelijke dialoog zo breed aanpakt. Er is de dvd ‘islam, what’s the difference’ van 

Motief over islamitische jongeren en er is het handboek met dvd ‘theologiseren met kinderen’ vanuit 

christelijke hoek. En natuurlijk is er ook de Franstalige dvd ‘Dieu, Ado-nai, Allah et moi’ waarin 

joodse, christelijke en islamitische jongeren getuigen. Toch is dit maar zeer beperkt, zeker in een 

context waarin zo gehamerd wordt op interlevensbeschouwelijke dialoog. Mede daarom starten we in 

2017 samen met Hujo een reflectiegroep op waarin we expertise rond interlevensbeschouwelijke 

dialoog met jongeren willen verzamelen, bundelen en verspreiden. [Zie ook punt 5] 

 

Met het gebruik van de dvd komen ook vragen naar boven. Sommige kunnen we realiseren, zoals de 

vraag voor de transcriptie van de interviews ter ondersteuning van de taalzwakkere leerlingen. Andere 

kunnen we niet verwezenlijken wegens te tijdrovend of omdat ze niet aansluiten bij de doelstellingen 

van Axcent vzw. Zo vroeg een leerkracht vroeg of de volledige interviews per jongere te verkrijgen 

waren. Dit is echter ontzettend veel extra montagewerk en bovendien strookt dit niet met de 

doelstelling van de dvd, namelijk de diversiteit aan ideeën tonen om zo het gesprek te stimuleren. 

 

 

WEBSITE 

 

Voor de verdere promotie van de dvd werd in 2016 gekozen om een tijdelijke website te maken: 

iklevensbeschouwjou.wordpress.com. De keuze voor een tijdelijke website was bewust en tweeledig:  

 Door steeds nieuwe websites te maken, geraakt de bezoeker het overzicht kwijt over Axcent 

en haar werking (Hoe zit Axcent in elkaar? Wat doet de vzw voor jongeren? En wat voor 

volwassenen?). Te veel verschillende websites is onoverzichtelijk en schrikt af. 

 Bovendien merken we ook dat specifiek voor de jongerenwerking leerkrachten eerder 

interesse hebben in een algemene referentiewebsite rond interlevensbeschouwelijke dialoog 

met good practices, methodieken, contacten… Hier zou de dvd dan een onderdeel van 

vormen. 

Daarnaast hebben we besloten om alle websites van Axcent vzw (www.axcent.org + de twee blogs 

jeugd.axcent.org + adults.axcent.org) samen onder handen te nemen om deze overzichtelijk te maken 

én om te vormen tot een echte referentiewebsite rond interlevensbeschouwelijke dialoog. De lancering 

hiervan is voorzien voor het voorjaar 2017. 

 

 

REAL LIFE GETUIGENISSEN 

 

Het idee om een promoteam samen te stellen van 

jongeren die in scholen gaan getuigen, hebben we niet 

kunnen realiseren. Dit project werd opgestart vanuit het 

enthousiasme van enkele jongeren die in de dvd getuigen 

om hieraan mee te werken. Toen we echter met de 

uitvoering wilden starten, botsten we op volgende zaken: 

‘Jongeren aan het woord over levensbeschouwing en dialoog’ is de ondertitel van deze dvd, en 

het vat de inhoud goed samen. Jongeren uit allerlei verschillende levensbeschouwingen worden 

geïnterviewd over hun religie of levensvisie, hoe die een rol speelt in hun leven en hoe zij omgaan 

met verschillen. Ik mocht een van de interviews meemaken en ervaren met hoeveel zorg Fien 

Ingelbrecht, documentairemaakster van dienst, het gesprek aanging. Het resultaat heb ik nog niet 

gezien, maar verschillende docenten PEGO en godsdienst reageerden al positief: ‘een mooie dvd’ 

en ‘zeer bruikbaar voor lessen’. Ook de moeite voor een jeugdavond of gespreksavond in de kerk. 

 

Nieuwsbrief PROJOP – Protestants Jeugdoverleg Platform 

 

iklevensbeschouwjou.wordpress.com
http://www.axcent.org/
jeugd.axcent.org
adults.axcent.org
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 De getuigenissen moeten plaatsenvinden binnen de schooluren. Maar veel van de jongeren 

zitten ofwel zelf op de schoolbanken op dat moment of moeten gaan werken. Enkel jongeren 

die bezig zijn met hun hogere studies of die werkloos zijn, komen dus in aanmerking voor dit 

project. Dit maakt de “pool” van jongeren direct een stuk kleiner. 

 Verschillende jongeren uit die gereduceerde “pool” zagen het niet zitten om voor een 

klasgroep te getuigen. Dit is natuurlijk hun goed recht en begrijpelijk: getuigen in een dvd is 

minder direct of confronterend dan getuigen voor een klasgroep. Anderen verblijven 

momenteel dan weer in het buitenland in het kader van hun studies. 

 

Het aantal jongeren uit de dvd die in klas willen en kunnen gaan 

getuigen kwam zo neer op een 2-tal. Dat is te weinig om een 

levensbeschouwelijk divers promoteam op te starten die een boeiende 

dialoog kan garanderen.  

 

Toch blijven we ervan overtuigd dat het interessant én noodzakelijk is 

om jongeren te laten getuigen over hun levensbeschouwing, zodat het 

niet enkel volwassenen zijn die hier het woord over krijgen. 

De jongeren die toegezegd hebben om hieraan mee te werken, laten 

we wel getuigen op andere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld tijdens 

de kick-off van het project Interface. 

Daarnaast zoeken we nog naar andere manieren om jongeren te laten 

getuigen over hun levensbeschouwing: brieven schrijven naar elkaar, 

een blog bijhouden, speeddate-momenten en getuigenissen op andere 

gelegenheden. 

 

 

AANDACHTSPUNT 

 

De dvd is een talig werkinstrument en dit is niet voor iedereen even geschikt. Zo gaf een leerkracht uit 

het buitengewoon onderwijs aan dat haar leerlingen steeds uit de boot vallen bij dergelijke 

methodieken. Axcent moet blijven zoeken naar diverse werkvormen die bruikbaar zijn voor een 

brede groep leerlingen. Maar soms is het ook een kwestie de leerlingen of jongerengroep niet te 

onderschatten. Zo werd de dvd gebruikt op het weekend van KAJ De Mug. Hun leden zijn 

anderstalige nieuwkomers die nauwelijks Nederlands spreken. De dvd werd er ingebed in een geheel 

van getuigenissen en uitwisselingen en werd ook daar goed gesmaakt. Dit weekend vormde trouwens 

ook de aanleiding tot het project Interface, waarover hieronder meer. 

 

Toch moeten we met Axcent ook op zoek naar andere vormen. Een van de manieren waarop we hierop 

inspelen is door ons stadsspel BXL – Brussel eXtra Levensbeschouwelijk. 
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2. STADSSPEL ‘BXL – BRUSSEL EXTRA LEVENSBESCHOUWELIJK’ 

 

Het stadsspel wordt door scholen ontvangen als een boeiende manier om levensbeschouwelijke 

diversiteit én Brussel te verkennen.  

 

Het spel wordt aangevraagd en gespeeld door Brusselse scholen en door Vlaamse scholen die een dag 

naar Brussel op bezoek komen. Vlaamse scholen spelen het spel via een handleiding, dus zonder de 

directe begeleiding van Axcent vzw. Brusselse scholen kunnen indien gewenst beroep doen op 

begeleiding vanuit Axcent. 

 

In 2016 begeleidde Axcent het spel met 

o.a. de Odisee Hogeschool Campus 

Brussel. 308 leerlingen van Regina 

Pacisinstituut (Laken, Sint-

Lodewijkscollege Brugge, Sint-

Victorinstituut Alsemberg en Sint-

Jozefinstituut Geel speelden het spel onder 

begeleiding van hun eigen leerkrachten. 

Voor 2017 is er al een aanvraag vanuit 

Sint-Guidoinstituut Anderlecht om het spel 

te spelen met begeleiding van Axcent. 

 

 

FEEDBACK 

 

De leerkrachten en begeleiders reageren positief op de profielen, de verschillende locaties en de 

opdrachten. En zelfs Brusselaars komen via het spel op plaatsen die ze anders enkel als metrohalte 

kenden. Ook voor hen biedt BXL – Brussel eXtra Levensbeschouwelijk dus een mogelijkheid om hun 

stad op een andere manier te leren kennen. 

 

Op aanraden van enkele leerkrachten voerden we nog enkele aanpassingen uit aan het spel: zo hebben 

de opdrachten op de locaties nu een link met de locatie waar ze uitgevoerd worden. En ook onderweg 

tussen de plaatsen hebben we extra opdrachten en impulsen toegevoegd, zodat de verplaatsing meer 

wordt dan enkel een wandeling van punt A naar punt B. 

 

 

VASTE SPELSET EN VARIANTEN 

 

Momenteel wordt het spel enkel uitgeleend en moet het na elke speelbeurt terugbezorgd worden aan 

Axcent. Vanuit Hujo is intussen de vraag gekomen om een vaste spelset aan te kopen, die ze 

vervolgens zelf verschillende keren zullen spelen. We werkten hier reeds aan in 2016, met de hulp van 

onze vrijwillige stagiaire Stéphanie. In het voorjaar van 2017 zal de spelset beschikbaar zijn. 

 

Het spel is een combinatie van denk- en doe-opdrachten. Toch geven enkele leerkrachten aan dat het 

spel nog te talig is voor hun leerlingen (voornamelijk leerlingen uit BSO-richtingen). Daarom werd 

een alternatieve handleiding samengesteld die het mogelijk maakt om met deze groepen het spel te 

spelen. Ook voor deze handleiding bekijken we de mogelijkheden om dit als vaste spelset uit te geven. 

 

Onze leerlingen waren heel enthousiast. Sommigen hebben zelfs plekjes ontdekt waar ze 

bovengronds nog nooit waren geweest. 

 

Leerkracht Regina Pacisinstituut 
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3. OP BEZOEK IN KERK, MOSKEE, SYNAGOGE, HUISVANDEMENS… 

 

Ook in 2016 waren de bezoeken aan levensbeschouwelijke plaatsen voor scholen een interessant 

concept om een klasgroep te laten kennismaken met levensbeschouwelijke diversiteit. Zo organiseerde 

Axcent bezoeken met Don Bosco Technisch instituut 

Sint-Pieters-Woluwe, KTA Jette, Jan-van-

Ruusbroeckollege (eerste graad) en Sint-Jozefinstituut 

Geel. Verschillende andere scholen wonnen advies in bij 

Axcent om vervolgens zelf een bezoek te organiseren. 

 

 

NIEUWE PLAATSEN 

 

Het aanbod aan levensbeschouwelijke plaatsen die 

bezocht kunnen worden, werd uitgebreid en bestaat nu 

uit: Begijnhofkerk, Bijstandskerk, Protestantse Kerk 

Brussel, huisvandeMens Brussel, moskee Attadamoune, 

moskee Al Moutakine, synagoge Beth Hillel, het Joods 

Museum (momenteel gesloten wegens renovatie) en de 

Kwan Um Zen School.  

Daarnaast werden er ook eerste contacten gelegd met de 

Maronitische synagoge in Elsene en de Mandir in Evere. 

 

 

NIEUWE LEEFTIJD 

 

In 2016 organiseerden we voor het eerst een bezoek met 

leerlingen uit het eerste middelbaar (Jan-van-

Ruusbroeckollege). Zij brachten onder begeleiding van Axcent een bezoek aan moskee Attadamoune, 

moskee Al Moutakine en de Protestantse Kerk Brussel. Deze ervaring werd zeer positief geëvalueerd, 

zowel door de deelnemers als door Axcent vzw. Daarom trekken we de bezoeken aan de 

levensbeschouwelijke plaatsen voortaan open naar alle jaren in het middelbaar onderwijs en dus niet 

enkel meer voor leerlingen vanaf 16 jaar. 

 

 

BREDER PROJECT IN 2017 

 

Vorig jaar uitten we reeds onze bekommernis dat deze bezoeken niet de enige manier mogen zijn om 

met jongeren te werken rond interlevensbeschouwelijke dialoog. jongeren te stimuleren tot 

interlevensbeschouwelijke dialoog. Naast de kennismaking met het institutionele niveau van een 

levensbeschouwing, moet er ook gewerkt worden aan de interlevensbeschouwelijke dialoog tussen 

de leerlingen. Daarom willen we in 2017 extra inzetten op de verdere uitwerking van dit concept naar 

de scholen toe met o.a. meer aandacht voor de voorbereiding en de nawerking in de klas en een 

uitbreiding van het aanbod van te bezoeken plaatsen.  

 

Daarnaast werd nog een andere uitdaging gesignaleerd door de leerkrachten: vaak staan de jongeren 

wel open voor een bezoek aan deze levensbeschouwelijke plaatsen, maar zijn het de ouders die 

overtuigd moeten worden en in sommige gevallen zelfs de collega-leerkrachten. Axcent wil de 

leerkrachten verder ondersteunen in het communicatie naar de ouders van de leerlingen en naar de 

collega-leerkrachten. Want het blijft belangrijk om af en toe eens over het muurtje te kijken. 
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4. START TWEE NIEUWE PROJECTEN:  

INTERFACE EN DIALOOGREIS AUSCHWITZ 

 

2016 betekende de start en de voorbereiding van twee nieuwe projecten: de maandelijkse dialooggroep 

‘Interface’ en de dialoogreis naar Auschwitz, die beiden gerealiseerd (zullen) worden met 

projectsubsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). 

 

 

DIALOOGGROEP INTERFACE 

 

Na een gesmaakte interlevensbeschouwelijke 

uitwisseling tijdens het weekend van KAJ De 

Mug, stelde de verantwoordelijke de vraag aan 

Axcent om samen een project rond 

interlevensbeschouwelijke dialoog uit te werken 

voor de jongeren van KAJ De Mug en andere 

geïnteresseerden. Via de projectoproep 

‘samenlevingsinitiatieven’ ontstond zo het 

‘Interface: maandelijkse leerrijke en 

ontspannende activiteiten voor Brusselse 

jongeren rond interlevensbeschouwelijke dialoog.  

 

Doelgroep: Brusselse jongeren tussen 14 en 25 jaar die meer willen te weten komen over 

levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke dialoog in een ongedwongen context. Aangezien 

veel leden van KAJ De Mug anderstalige nieuwkomers zijn, moeten we bovendien op zoek naar 

andere (niet-talige) methodieken om deze thematiek ter sprake te brengen. Bovendien is het een 

project voor én door jongeren en nemen verschillende jongeren een trekkende rol op. Twee van hen, 

Robin en Musaffo, werden zelfs aangeworven als jobstudent om het project mee te helpen realiseren.  

 

Project ‘Interface’ ging van start op 21 

september met een kick-off in Voyaach. 

Om de leden van KAJ De Mug al wat 

warm te maken, ging Axcent enkele 

weken voordien langs op hun zomerkamp 

voor een interlevensbeschouwelijke 

activiteit. Enkele jongeren gaven toen aan 

te willen meedenken over het project en 

bepaalden zelf het programma van de 

kick-off: veel muziek, lekkere hapjes en 

ruimte voor uitwisseling via een speeddate 

en getuigenissen. 

 

Vervolgens volgden nog een avond rond het thema ‘kindertijd’ waarbij we eerst samen pizza’s 

maakten die iedereen tijdens het gesprek kon opeten; een stadsspel tijdens een jongerenactiviteit van 

Beweging.net in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid en een interlevensbeschouwelijke 

kerstquiz in de kerstvakantie. Het deelnemersaantal varieert tussen 7 en 25 deelnemers per 

activiteit. Enkel voor het stadsspel bleek de barrière voor de deelnemers vanuit KAJ De Mug te hoog 

en kwamen de meeste jongeren pas toe bij het afsluitende optreden.  

 

Het project genereert ook nieuwe contacten voor Axcent. Zo werd voor het eerst contact gelegd met 

Voyaach, Moeders Zonder Papieren (Begijnhofparochie) en de vernieuwde versie van Brussel in 

Dialoog (Foyer).  
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DIALOOGREIS NAAR AUSCHWITZ 

 

Op vraag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert Axcent in de herfstvakantie 2017 een 

interlevensbeschouwelijke dialoogreis naar Auschwitz met Brusselse jongeren. 

 

Met de reis hopen we Brusselse 

jongeren te stimuleren tot 

kennismaking, uitwisseling en 

begrip rond het thema 

levensbeschouwing en om zo te 

leren in dialoog te gaan met de 

levensbeschouwelijke ander. 

 

Door op reis te gaan en dus 24 

uur op 24 met elkaar door te brengen leren de deelnemers letterlijk samen leven: ze moeten 

afspraken maken waar iedereen mee akkoord is, keuzes maken voor het eten of hun avondplanning… 

Op deze manier leren ze elkaar echt te gronde kennen. 

 

Hiervoor halen we hen weg uit de vertrouwde Brusselse context en gaan we samen naar Auschwitz: 

een van de gruwelijkste voorbeelden uit de geschiedenis van wat er kan gebeuren als de dialoog 

compleet aan de kant geschoven wordt. Bovendien is Polen een land waar vandaag het antisemitisme 

en de islamofobie sterk oprukt. Hoe gaat de jongeren daar om met levensbeschouwing en dialoog? 

 

Ook voor Axcent als organisatie is een dergelijke reis een meerwaarde. De organisatie heeft een brede 

kennis en expertise opgebouwd rond interlevensbeschouwelijke dialoog met jongeren. Deze reis biedt 

de organisatie de kans om de expertise nogmaals in de praktijk te brengen én kennis en expertise uit 

te wisselen met organisaties die in de Poolse context aan de slag zijn rond deze thematiek. 

 

In 2016 vonden de eerste verkennende contacten plaats om het concept van de reis te bepalen. Zo 

nam Axcent o.a. deel aan een studiedag van JINT rond de organisatie van internationale 

jongerenproject. 

 

De verdere (inhoudelijke en praktische) voorbereiding, de werving van de jongeren en de realisatie 

van de dialoogreis worden opgevolgd in 2017. Hierover zal uitvoerig bericht worden in het volgende 

jaarverslag. Wordt vervolgd dus! 

 

 

5. ONDERSTEUNEN & KRACHTEN BUNDELEN 

 

Het afgelopen jaar kreeg Axcent verschillende nieuwe vragen tot samenwerking of ondersteuning van 

projecten rond interlevensbeschouwelijke dialoog met jongeren. Organisaties en scholen beseffen 

dat ze met hun leerlingen of jongerengroep aan de slag willen rond levensbeschouwing en 

interlevensbeschouwelijke dialoog (al dan niet gemotiveerd door het radicaliseringsdebat en de 

terreurdreiging). Ze zoeken naar methoden om hierrond te werken en komen zo uit bij Axcent voor 

expertise rond dit thema. Opvallend is ook dat Axcent allemaal ‘positieve’ aanvragen krijgt: 

organisaties of scholen die op een proactieve manier willen inspelen op levensbeschouwelijke 

diversiteit. Andere organisaties, zoals Orbit, geven aan dat zij meer gecontacteerd worden op het 

moment dat er spanningen opduiken en er gezocht moet worden naar oplossingen. 

 

Naast het organiseren van activiteiten, het stimuleren van organisaties en scholen en het reflecteren 

rond interlevensbeschouwelijke dialoog komt er zo een nieuwe pijler bij in de jongerenwerking van 

Axcent: het ondersteunen van organisaties, scholen en individuen bij het opzetten van hun 

activiteiten en projecten rond interlevensbeschouwelijke dialoog. 
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 Samen met Maks vzw werkten we een digital-

storytellingproject uit voor de leerlingen van 4 TSO in 

KTA Jette. Maks vzw heeft ervaring met digital 

storytelling, Axcent zorgde voor de inhoudelijke input 

rond levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke 

dialoog. Na enkele inhoudelijke sessies werden de 

leerlingen vervolgens uitgedaagd om een eigen verhaal 

rond levensbeschouwing, dialoog en verdraagzaamheid uit 

te werken en visueel weer te geven. Bekijk hier het 

resultaat. 

 

 Axcent werd door de Dienst Cultuur van de gemeente 

Jette gevraagd voor ondersteuning bij de uitwerking van 

het educatieve luik voor de expo ‘Ik ben de ander’ rond 

diverse levensbeschouwelijke plaatsen in Brussel. Axcent 

bepaalde de invulling van de bezoeken van de secundaire 

scholen aan de expo en zorgde voor de relevante contacten 

met andere organisaties en sprekers. 

 

 Axcent is partner in het project ‘Diversi-date’ van de Odisee Hogeschool – Campus Hoger 

Instituut Gezinswetenschappen (HIG) waarbij 100 vijfdejaarsstudenten uit vier Brusselse 

scholen uitgenodigd worden op de campus om met elkaar in dialoog te gaan rond de thema’s 

levensbeschouwing en relaties. Axcent neemt deel aan de stuurgroepvergaderingen, deelt haar 

expertise rond dialoog met jongeren, verzorgt de contacten met de scholen en helpt bij de 

inhoudelijke en praktische uitwerking van de dag, die plaatsvindt op vrijdag 24 maart 2017.  

 

 Axcent werkt ook mee aan het project ‘Je suis oui ik ben’ van de Brede Scholen Molenbeek, 

Sint-Agatha-Berchem en Sint-Pieters-Woluwe waarin jongeren uit de drie gemeenten 

gestimuleerd worden om zich via digitale media uit te drukken over hun (levensbeschouwelijke) 

identiteit. De start van dit project is momenteel uitgesteld omdat de partners op zoek moeten naar 

voldoende financiële middelen om dit project te realiseren.   

 

Hujo – Humanistische Jongeren kwam in het najaar 2016 met het voorstel om samen met Axcent 

een reflectiegroep op te starten waarin we expertise rond interlevensbeschouwelijke dialoog met 

jongeren verzamelen, bundelen en verspreiden. In 2017 zetten we hier verder op in. 

 

 

 

6. WORKSHOPS & EXPERTISEDELING 

 

Axcent werd in 2016 op regelmatige tijdstippen gecontacteerd om haar expertise rond jongeren, 

levensbeschouwing en dialoog te delen met anderen. De brochure ‘We zijn jong en we willen… 

interlevensbeschouwelijke dialoog?!’ vormt vaak de basis voor deze gesprekken en samenkomsten. 

 

Zo gaf Axcent vier workshops voor leerkrachten godsdienst in het secundair onderwijs rond jongeren, 

levensbeschouwing en dialoog tijdens de Dagen van de Godsdienst in april. Hierbij stonden de 

brochure ‘We zijn jong…’ en de dvd ‘ik levensbeschouw jou’ centraal. 

 

Daarnaast namen we deel aan  

 de designgroep van UCSIA voor de studiedag ‘Zin in Samenleven’ 

 een bijeenkomst voor interreligieuze en interlevensbeschouwelijke werkers in Vlaanderen 

en Brussel 

 een jurymoment voor het eindwerk rond interlevensbeschouwelijke dialoog van een groep 

leerlingen uit het zesde middelbaar 

https://vimeo.com/album/3932538
https://vimeo.com/album/3932538
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 de jongerenredactie van Orbit vzw die nadenkt over het aanbod van Orbit voor 

jongvolwassenen en scholen: o.a. via een wedstrijd in het onderwijs voor het maken van 

wenskaarten voor de diverse levensbeschouwelijke feestdagen. Axcent zorgt voor relevante 

contacten binnen het onderwijs (o.a. bij de onderwijskoepel van het GO!) en evalueert mee de 

resultaten van de wedstrijd. 

 de adviesgroep voor de nieuwe standpunten van JONG CD&V rond het diversiteitsbeleid 

 

Tot slot hadden we ook persoonlijke gesprekken met o.a. de verantwoordelijke voor het platform 

interlevensbeschouwelijke dialoog van de stad Vilvoorde en vier studenten hoger onderwijs 

(criminologie, politieke wetenschappen en journalistiek). 

 

 

 

7. COMMUNICATIE-UITSMIJTER 

 

Om het communicatiebeleid van de 

organisatie te versterken neemt Axcent in 

2016 – 2017 deel aan het opleidingstraject 

‘Communiceren met jongeren’, 

georganiseerd door Mediaraven. Tijdens 

deze opleiding worden de belangrijkste 

communicatiekanalen voor jongeren 

voorgesteld en uitgetest en is er voldoende 

ruimte om deze kanalen ook te toetsen aan 

de eigen werking. Door deze opleiding zijn 

we op de hoogte van de laatste 

nieuwigheden als het aankomt op 

jongerencommunicatie. 

 

De website voor de jongerenwerking (jeugd.axcent.org) werkt goed en slaagt erin mensen toe te leiden 

naar de werking van Axcent. De algemene website (www.axcent.org) blijft echter problematisch. Het 

systeem is verouderd en compleet onaantrekkelijk. Dit schrikt mensen (en zeker jongeren) af om 

verder te website te verkennen. Bovendien is het voor veel bezoekers niet duidelijk wat nu voor 

jongeren en wat nu voor volwassenen bedoeld is. Daarom zijn we gestart met de complete 

vernieuwing van alle websites van Axcent (de algemene website, de 2 blogs en de site voor de dvd). 

We willen deze samenbrengen in één structuur (met duidelijke onderscheiding van de verschillende 

werkingen), die als referentiewebsite kan dienen als het aankomt op interlevensbeschouwelijke 

dialoog. De voorbereidingen hiervoor (vormgeving, structuur) zijn gestart in het najaar 2016. De 

lancering is voorzien voor de lente 2017. 

 

Tot slot heeft Axcent sinds oktober 2016 een nieuwe jonge vrijwillige stagiaire met ervaring in 

communicatie. Zij kan vlot overweg met ontwerpprogramma’s als InDesign en Photoshop waardoor 

we nog meer kunnen inzetten op een aantrekkelijke lay-out en verpakking van onze boodschap. 

 

 

 

jeugd.axcent.org
http://www.axcent.org/
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… 

in age 

we understand. 
(Marie von Ebner-Eschenbach) 
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Voorwoord 
 

Wederom een bewogen jaar... in meer dan één opzicht 

 

 

 

 

2016 was een bewogen jaar, dat mogen we wel zeggen. Zowel op nationaal als op internationaal vlak 

werd onze samenleving danig op de proef gesteld door gebeurtenissen die elk van ons raakten en 

niemand onberoerd liet. België werd eveneens het slachtoffer van een aanslag die ons op onze 

grondvesten deed daveren. Daarna was het opnieuw de beurt aan Frankrijk en ontsnapte ook Duitsland 

niet aan dit zinloze geweld. Tegelijkertijd gaat de spiraal van geweld die Syrië, Irak, Afghanistan, 

Libië en nu ook Jemen teistert, onverminderd voort. De grote stroom aan vluchtelingen die Europa 

bereikt is een weerkerend thema in ons dagelijkse nieuwsoverzicht. Al deze gebeurtenissen drukten 

hun stempel op het maatschappelijke debat. Populisten varen er wel bij en spinnen garen bij het leed 

van anderen. Verkiezingen kennen onverwachte uitslagen en  schuwen de demonisering van bepaalde 

levensbeschouwingen hierbij niet.  

 

Net daarom is de noodzaak voor interlevensbeschouwelijke dialoog nog nooit zo hoog geweest. We 

lieten ons hierdoor niet uit het lood slaan. Sterker nog, we lieten ons er niet door uit het lood slaan en 

putten er juist nieuwe inspiratie uit om verder aan de slag te gaan.  

 

Ook voor Axcent als organisatie bracht 2016 vele veranderingen met zich mee: Christof Grootaers die 

een sabbatjaar nam en tijdelijk wordt vervangen door Abdinasser Rezkallah, maar ook door een 

versterking van de Raad van Bestuur. Dit zorgde voor een nieuwe dynamiek. Onze Raad van bestuur 

verwelkomde Anne De Potter als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap en bestuurslid van 

de synagoge Beth Hillel, maar moest helaas afscheid nemen van Jamal Habachich, vertegenwoordiger 

van de islamitische gemeenschap en voorzitter van de Molenbeekse moskeeën. De druk die op zijn 

schouders rust, in het bijzonder door de recente gebeurtenissen, was te groot om nog tegemoet te 

komen aan andere engagementen, hoe interessant ze ook mogen zijn. Het vooropgestelde programma 

in het kader van de pijler islam is mede hierdoor slechts ten dele gerealiseerd kunnen worden. Dit 

wordt echter voortgezet in 2017 met het vooruitzicht van enkele nieuwe partners.  

 

Dat betekent echter niet dat we stil stonden rond dit thema, integendeel. Het partnerschap met El 

Kalima werd geïntensifieerd, wat resulteerde in heel wat interessante activiteiten.  Zo organiseerden 

we onder meer de conferentie "j'ai quitté l'islamisme" over  het verlaten van het pad van de radicale 

discours en de 4delige lessenreeks rond islam om niet-moslims te informeren over deze religie.  

 

Het thema economie blijft actueel. Axcent zet verder op de reeds afgelegde weg. Zo boog de Raad van 

bestuur zich op haar beurt over de eindredactie van het gespreksdocument "levensbeschouwing en 

economie". De tekst wordt op moment van dit schrijven omgevormd tot een bruikbare workshop, om 

andere organisaties en vooral individuen zin te geven om hier op hun beurt verder mee aan de slag te 

gaan.  

 

Het partnerschap tussen Axcent, Cefoc en SAG werd verdergezet. Het einde van 2016 was dan ook het 

slotstuk van de maandelijkse bijeenkomsten. Maar niet van het afgelegde traject! De drie 

partnerorganisaties werken op dit moment aan een workshop die de goede praktijkvoorbeelden uit het 

afgelegde traject bundelt tot een instrument dat ter inspiratie kan dienen voor andere middenvelds- en 

vormingsorganisaties, die aan de slag willen rond het thema interlevensbeschouwelijke dialoog.  
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De jaarlijkse ceremonie ter herdenking van de straatdoden was wederom een succes. Alle partners zijn 

het er unaniem over eens dat dit de beste editie ooit was, althans wat de samenwerking betreft. Helaas 

blijft de media-aandacht hierover in gebreke, ondanks de vele uitnodigingen naar de journalisten en 

het perscommuniqué dat we hierover verspreiden. Hier zullen we extra aandacht aan besteden bij de 

volgende ceremonie in 2017, om het grote publiek te blijven sensibiliseren aan deze tragische 

thematiek. 

 

Tenslotte stond 2016 ook in het teken van een verbetering van onze communicatie. De websites die 

informeerden over de jongeren- en de volwassenenwerking zorgden voor menige verwarring. Een 

vernieuwde website met een geheel eigen huisstijl zal dit probleem verhelpen. Een nieuwe huisstijl 

voor zowel de website als de nieuwsbrieven zal de herkenbaarheid en eigenheid van Axcent in het 

interlevensbeschouwelijke landschap verhogen.  

 

Het jaarverslag is opgedeeld in een eerste deel “project”, en een tweede deel “vooruitzichten 2017”, 

aangevuld met enkele bijlagen.  
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PROJECT LEVENSBESCHOUWING, ECONOMIE EN 

INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE DIALOOG 

 
 

1. DENK- EN VORMINGSGROEP KU LEUVEN  

 
De denkgroep is in de eerste helft van 2016 nog enkele keren samengekomen, maar brandt nu op een 

laag pitje. Na navraag bij de denkgroep blijkt dat hier Christof Grootaers ten persoonlijke titel in 

zetelde, en niet in naam van de organisatie. Bijgevolg kan Axcent vzw, of haar vertegenwoordiger, 

deze functie niet verder opnemen. Het is op dit moment nog onduidelijk of Christof dit engagement 

verder zet tijdens zijn afwezigheid bij Axcent. Op 17 maart 2016 werd de werkgroep wel nog 

voorgezeten door Christof waarbij Axcent fungeerde als gastheer.  

 

 

 

2. RAAD VAN BESTUUR  

 

Gesprekken en redactioneel werk rond economie en levensbeschouwing  

 

2016 stond grotendeels in het teken van de tekst "Levensbeschouwing en economie". Gedurende de 

eerste helft lag de focus op de laatste afwerking van de tekst. Dit heeft echter wat vertraging 

opgelopen, waardoor de uiteindelijke tekst pas afgewerkt werd in het najaar van 2016. De publicatie 

hiervan, als downloadbaar pdf bestand, zal pas gebeuren wanneer de vernieuwde website van Axcent 

vzw online wordt gezet. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, zal deze tekst ook verspreid 

worden onder al onze contacten in ons emailbestand, en onze andere communicatiekanalen (Facebook, 

nieuwsbrief,...). De tekst wordt momenteel vertaald naar het Frans, zodat beide taalgroepen de tekst 

kunnen raadplegen. Tenslotte werd eind 2016 een werkgroep opgericht, om de tekst om te vormen tot 

een bruikbare workshop voor het middenveld. Een eerste try-out van de workshop staat gepland op 7 

maart 2017.  

 

Gespreksleider: Marcel Cloet 

Voertaal: Nederlands en Frans (simultaanvertaling)  

Eindredactie tekst: Wouter Paardekooper, Saliha El Mouzghibati, Christof Grootaers en Marcel Cloet, 

Abdinasser Rezkallah  

 

 27-01-2016: redactionele discussie over deel 1 en 2 van het gespreksdocument “economie en 

levensbeschouwing”.  

 

 16-03-2016: ontslag uit de raad van bestuur van de leden Gaelle Szyfer, Pieter Meurs en Jamal 

Habachich, toetreding als bestuurslid van Anne De Potter.  

 

 27-04-2016: goedkeuring van het voltijdse tijdskrediet van Christof Grootaers. Uitschrijven 

van de vacature en het functieprofiel, planning van de sollicitatiegesprekken m.b.t. aanwerving 

op 1 augustus.  

 

 06-06-2016: voorstelling van raad van bestuur aan nieuw personeelslid Abdinasser Rezkallah. 

Bespreking uitbreiding raad van bestuur. Bespreking van de programmatie van de activiteiten 

voor de tweede helft van 2016.  

 

 22-08-2016: Stavaza uitbreiding Rvb. Bespreking van de programmatie en 

activiteitenplanning van de volwassenenwerking voor de periode augustus 2016  -  januari 

2017. Bespreking reis Auschwitz op vraag van VGC.  
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 05-10-2016: Eindredactie tekst economie: bepalen van de lay-out van de tekst, schikking van 

het aantal pagina's. Bespreking planning volwassenenwerking. 

  

 09-11-2016: Finalisering van de tekst economie door Abdinasser Rezkallah. Consensus rond 

exegetisch zelfonderzoek van de fundamentele teksten. Bij de keuze van dit thema werd 

rekening gehouden met de volgende aandachtspunten:  

1.Welke teksten zijn er voor de vrijzinnigheid? De verklaringen van de Universele Rechten 

van de Mens als mogelijke basistekst.  

2.Iedereen heeft vanzelfsprekendheden o.a. over het gebruik en de betekenis van bepaalde 

woorden.  

Het voorstel is om elke samenkomst 1 levensbeschouwing onder de loep te nemen, om na de 

aparte sessies alles samen te brengen tot een slotgesprek.  

 

 07-12-2016: Voorstelling van de afgewerkte tekst rond economie en levensbeschouwing. 

Oprichten van een werkgroep die de tekst omvormt tot een bruikbaar instrument met het oog 

op een try-out sessie op 7 maart 2017 bij een activiteit van Beweging.net 

 

 

 

3. MIDDENVELD 

 
3.1. Jaarlijkse herdenking “straatdoden” 

 

We verwijzen naar de jaarverslagen van 2014 en 2015 voor nadere toelichting van dit aangrijpende 

gebeuren. Wederom slaan tientallen organisaties, waaronder Axcent, de handen in elkaar om een 

laatste groet te brengen aan de talloze daklozen die het voorbije jaar zijn gestorven. Organisatorisch 

was dit, volgens alle organisatoren, de beste editie tot nu toe. Zowel de voorbereidingen als de 

ceremonie zelf verliepen vlot. Helaas blijft de secularisering zijn schaduw werpen op het hele 

gebeuren, wat bleek uit enkele reacties bij de evaluatie. Grote afwezige was ditmaal de pers, die zwaar 

ondervertegenwoordigd was. Dit is zeker een aandachtspunt bij de organisatie van de volgende 

herdenking. Getuigenissen kwamen weerom van de islamitische (Attadamoune moskee), joodse 

(Grote Synagoge), katholieke (Finnisteraekerk) en vrijzinnige (Bruxelles Laïque) gemeenschap.  
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3.2. Volwassenenvormingsgroep “tijd, levensbeschouwing en economie”  

 

 
Het samenwerkingsverband tussen Axcent, Cefoc en Sagesse au quotidien werd zoals gepland verder 

gezet via de workshops "tijd, economie en levensbeschouwing". Het aantal deelnemers per workshop 

bleef stabiel en er werd een zekere continuïteit waargenomen. Het afgelegde traject, dat vertrekt vanuit 

de persoonlijke expertise van iedere deelnemer, kwam op een unieke manier tot stand. Het zou jammer 

zijn om hier niet verder mee aan de slag te gaan. Daarom werken de 3 partnerorganisaties (Axcent, 

Cefoc en SAG) aan een good practice workshop. Deze zou in het voorjaar van 2017 afgewerkt moeten 

worden. We hopen dat deze workshop als inspiratie kan dienen voor andere organisaties die op deze 

manier aan de slag willen gaan met een interlevensbeschouwelijk thema.  

 

Op algemeen verzoek hernieuwt Axcent het samenwerkingsverband met Cefoc voor een nieuwe reeks 

workshops in 2017, ditmaal rond het thema "consumptie en levensbeschouwing". Samen met de 

deelnemers nemen we de consumptiemaatschappij, die steeds maar meer druk zet op mensen, onder de 

loep en gaan we op zoek bij de verschillende levensbeschouwingen om te kijken wat zij hier over te 

zeggen hebben. Helaas kon Sagesse au quotidien niet opgenomen worden in het nieuwe 

samenwerkingsverband. De vrijwilligersorganisatie heeft wegens haar eigen activiteitenaanbod 

onvoldoende tijd en medewerkers om zich ook hiervoor te engageren.  
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Datum  Onderwerp 

11/01/16 
Kennismaking groepsleden. Voorstelling: de facetten van vervreemding, 

voorbeelden van vrijheid en verzet.  

15/02/16 Voorstelling van elke deelnemer van een eigen voorbeeld van verzet.  

14/03/16 Presentatie van een deelnemer  

11/04/16 Groepsgesprek rond de recente aanslagen in maart  

02/05/16 Tekst uit christendom  

06/06/16 Tekst uit jodendom  

26/09/16 Tekst uit islam  

24/10/16 Tekst uit vrijzinnigheid  

21/11/16 Eindevaluatie van het traject met alle deelnemers en partnerorganisaties  

 

De workshopreeks resulteerde in een analyse en een workshopinstrument. De analyse van de 

besprekingen wordt op dit moment vertaald naar het Nederlands en beide versies worden in april op 

onze website gepubliceerd, als downloadbare pdf. Op basis van de good practices van het afgelegde 

traject werken we een workshopinstrument uit. Anderen kunnen hier gebruik van maken en we hopen 

hen ermee te kunnen inspireren. We plannen in 2017 2 try-outs. (Bijlage 1: analyse) 

 

 

3.3. Workshop 10-03-2016 20 ans de Carrefour Spirituel: "Quand les convictions s'affichent à l'hôpital  

 

(Impact van islamitische levensbeschouwing op de ziekenhuizen) i.s.m. de Université Catholique de 

Louvain  

 

Sprekers: Christof Grootaers (Axcent), Nassera Bouisbane (gespecialiseerd verpleegster afdeling 

intensieve zorgen, docent Hogeschool Léonard Da Vinci).  

 

Axcent verzorgde een workshop rond de impact van levensbeschouwingen, en meer bepaald de islam, 

op de ziekenhuizen. 20 jaar geleden al ontwikkelden ze in de Verenigde Staten het concept van de 

"magnet hospital": het aantrekkelijker maken van een ziekenhuis door de combinatie van een hoger 

niveau van zorg te combineren met een verhoogde tevredenheid van haar verzorgende personeel, door 

speciale aandacht te hebben voor het multiculturele karakter van hun patiënten en het aspect leren uit 

de wederzijdse verschillen.  

 

De vergrijzing treft ook de Belgen met een andere etnische achtergrond. Dit vormt een uitdaging voor 

onze zorgsector die zich nog niet volledig bewust is van dit fenomeen. Dat zorgt voor de nodige 

uitdagingen. Hun publiek zal voortaan ook bestaan uit mensen met een andere levensbeschouwelijke 

achtergrond. Samen met het publiek gingen we de discussie aan en legden we de pijnpunten bloot, 

maar gingen ook op zoek naar mogelijke oplossingen.  
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4. ACTUALITEIT:  

ISLAM, INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE DIALOOG, RELIGIEUS GEWELD  

 

4.1. Lessenreeks islam  

 

In samenwerking met El Kalima en Arcre organiseerden we een lessenreeks van 4 voormiddagen om 

een publiek van zowel moslims als niet-moslims te informeren rond het thema islam. Met een 

gemiddelde opkomst van meer dan 40 deelnemers per les overtrof dit ruimschoots onze 

verwachtingen. Vooral de laatste 2 lessen zorgden voor heel wat discussie tussen enkele deelnemers en 

de lesgevers. De lessen hebben hun informerende doel dan ook niet voorbijgeschoten.  

 

01-10-2016  “Clefs de lecture du Coran” door Marianne Goffoël  

 

De openingsles van de reeks geeft meer uitleg bij de verschillende termen die aan bod 

komen in de islam als religie. De deelnemers krijgen zo voldoende 

achtergrondinformatie die ze nodig hebben om de volgende lessen voldoende te 

begrijpen.  

 

 

08-10-2016  “Naissance de l’Islam, son contexte” (ontstaan en context van de islam)  

  door Emilio Platti 

 

Deze les behandelde de ontstaansgeschiedenis van de islam en de verschillende 

elementen die hiertoe bijgedragen hebben (tijd, socio-economische factoren, geografie 

,…). Dit gaf de deelnemers een beter begrip van de islam en verklaarde de 

maatschappelijke elementen die vaak aan bod komen in deze religie.  

 

 

15-10-2016  “Approche historico-critique” “historische kritische benadering”  

  door Hicham Abdel Gawad 

  

Na het ontstaan van de islam te behandelen, was het de beurt aan een kritische 

benadering vanuit historisch oogpunt door Hicham Abdel Gawad.  

 

 

22-10-2016  “L’Interprétation du Coran dans la pensée religieuse islamique: introduction  

  historique” (interpretatie van de Koran in het Islamitische religieuze denken)  

  door Abdelwahid Al-Alami  

 

 

 

4.2. Conferenties 

 

02-02-2016  La liberté d'expression est-elle sans limites? (Is er een grens aan de vrijheid van 

  meningsuiting?)  

 

Een debat tussen Ignace Berten (Dominicaan en theoloog), Leila Amahjour 

(voorzitster Sagesse au quotidien) en François Braem (agnost en antropoloog)  

Met de aanslag op Charlie Hebdo in het achterhoofd gingen bovenvermelde sprekers 

het debat aan. Heeft iedereen de vrijheid om ten allen tijde zijn of haar fundamentele 

recht op vrije meningsuiting te gebruiken of zijn er grenzen? En heeft iedereen 

dezelfde rechten of wordt er gemeten met twee maten en gewichten?  
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10-05-2016  “J’ai quitté l’islamisme” door Hocine Benabderrahmane “Abou Youssouf” 

 

Imam Hocine Benabderrahmane van de moskee Al Azhar in Sint Joost, gaf een inkijk 

in de hoofdredenen van de invloed van het islamisme op zijn denken in de jaren ’90 in 

Algerije, en hoe hij hier uiteindelijk afstand van naam. Gezien de huidige 

maatschappelijke context bood deze getuigenis een unieke kijk op dit actuele thema.  

 

22-11-2016  “La dimension de la liberté du choix dans le Coran” “Het aspect van keuzevrijheid in 

  de Koran” door Naima Yacoubi  

 

Islamologe Naima Yacoubi legde op een fascinerende en toegankelijke manier uit hoe 

keuzevrijheid, en met name op het vlak van religie, aan bod komt in de Koran. De 

verzen die hiernaar verwijzen worden belicht en becommentarieerd.  

 

 

4.3. Publicaties 

 

Met enige vertraging werd het gespreksdocument toch afgewerkt gedurende het jaar 2016. De 

aanslagen van maart, het vertrek van Christof en de aanwerving van Abdinasser zorgden voor enige 

vertraging. De afgewerkte tekst zal in downloadbare Pdf vorm verschijnen op de vernieuwde website 

van Axcent, in de eerste helft van 2017. Om te vermijden dat deze tekst virtueel stof zal vergaren op 

de website, en omdat de tekst slechts het startpunt is voor een discussie rond levensbeschouwing en 

economie, wordt deze omgevormd naar een bruikbaar werkinstrument. Een eerste try-out is voorzien 

voor maart 2017, waarna deze workshop zal geëvalueerd worden en bijgeschaafd indien nodig.  

(Bijlage 2: publicatie slotdocument "Levensbeschouwing en economie") 

 

 

4.4. Communicatie  

 

De publicatie van de nieuwsbrieven in 2016 werd uitgesteld. Axcent vond middelen om de website te 

vernieuwen. De websites voor de jongeren- en volwassenenwerking zorgden voor verwarring en er 

was geen uniforme stijl aanwezig. Men zou haast denken dat het hier om 2 verschillende organisaties 

ging. Om de website aantrekkelijker te maken, en een uniforme stijl te hanteren wordt de website in 

een nieuw jasje gestoken. Voorjaar 2017 zou deze online komen te staan. De inhoud van de 

nieuwsbrieven zal direct linken met de website. De publicatie van de eerste nieuwsbrief staat gepland 

voor april 2017. Eens de website online staat, wordt er opnieuw samengezeten met Logia i.v.m. de 

algemene coaching ter verbetering van de communicatie.  
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VOORUITZICHTEN 2017  
 

 

1. ISLAM  

 

1.1. Inleiding  

 

Axcent zal in 2017 verder inzetten op de uitbreiding van het programma rond islam. De aanslagen in 

België en het huidige discours van de binnen- en buitenlandse politiek zorgen voor een permanente 

plaats in de actualiteit, waardoor dit steeds relevanter wordt. We blijven verder gaan op de ingeslagen 

weg en verzorgen een programma op 2 sporen: 

 

1. vermeerderen van kennis van de islam en vertrouwdheid met moslims in de strijd 

tegen de groeiende islamofobie onder niet moslims;  

2. initiëren/ondersteunen van theologisch en exegetisch zelfonderzoek onder moslims.  

 

Zelfonderzoek vraagt een zekere vorm van vertrouwen bij het publiek, een publiek dat onder het 

huidige klimaat eerder wantrouwig staat en vaak het gevoel heeft dat het zich moet verdedigen tegen 

het onrecht dat in hun naam wordt gedaan, maar waar ze zelf niets mee te maken hebben. Om de 

slaagkansen van de activiteiten die onder dit spoor vallen te verhogen, zal Axcent eerst op zoek gaan 

naar een geschikte partner die enerzijds dezelfde visie deelt, en anderzijds genoeg vertrouwen geniet 

bij de achterban om dergelijke activiteiten te kunnen opstellen. Het vertrek van Jamal Habbachich uit 

onze Raad van Bestuur zorgt voor wat vertraging op dit vlak. Dit was dé partner bij uitstek maar een 

overvolle agenda verhindert Mr. Habbachich momenteel om zich hiervoor te engageren. Axcent is 

daarom naarstig op zoek naar andere partners die aan hetzelfde profiel voldoen.  

 

 

1.2. Programmatie 2017 

 

 

07-02-2017  Debat "Croire ou ne pas croire?"  

 

Interlevensbeschouwelijk jongerendebat i.s.m. El Kalima, Arcre en Coëxister, in het 

kader van de World Interfaith Harmony Week.  

 

 

05-05-2017  Lezing “Islam et modernité” door Naima El Makrini, i.s.m. El Kalima en Arcre 

 

 

05-2017 Jongerenontmoeting met pioniers in het islamitisch denken  

 

 

10-2017 Jongerenontmoeting met pioniers in het islamitisch denken 

 

 

21-10-2017  Lezing over het islamisme door Emilio Platti 

 

Hier zal uitleg gegeven worden over het begrip islamisme, wat te pas en te onpas 

gebruikt wordt in het discours rond radicalisering. Ook de historische context en het 

ontstaan van dit fenomeen zal toegelicht worden.  

In samenwerking met El Kalima en Arcre  
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11-2017 Conferentie tijdens SERIC "Comment la religion peut servir comme rempart à la 

  violence plutôt qu'à la provoquer" door Hanifa Touag ism El Kalima en Arcre  

   

  Een conferentie die handelt rond het thema "religie als dam tegen het geweld”.  

 

 

19-11-2017  Lezing over Emir Abdelkader, door Belkacem Amarouche  

 

Algerijnse vrijheidsstrijder die menselijkheid en interlevensbeschouwelijke dialoog 

nastreefde midden in de chaos van oorlog, door Belkacem Amarouche .  

In samenwerking met El Kalima en Arcre.  

 

 

16-12-2017 Lezing: “Overeenkomsten in de Koran en de Bijbel” door Myriam Tonus  

 

Welke overeenkomsten zijn er te vinden in deze 2 levensbeschouwingen, die beide 

ontstaan zijn in de Abrahamistische traditie. 

In samenwerking met El Kalima en Arcre.  

 

 

Datum   Lezing "Wat is islam?" 

te bepalen  

Lezing op vraag van Demoterra, Brusselse zelforganisatie van de Russischtalige 

diaspora, voor een publiek van Orthodoxe Christenen. De lezing zal uitleg geven over 

de essentie van de islam, het verschil tussen soennieten en sjiieten,...  

 

 

 

2. ECONOMIE  

 

2.1. Inleiding  

 

Opmerking: het overzetten van de inhoud van de oude website naar de vernieuwde site zal de  nodige 

tijd vergen. De nieuwe website zal zowel in het Nederlands als in het Frans geraadpleegd kunnen 

worden. Daarom zullen heel wat artikels vertaald moeten worden zodat dezelfde inhoud voor beide 

taalgroepen beschikbaar is. Ook het uitwerken van de workshops rond tijd, levensbeschouwing en 

economie zal de nodige tijd vergen.  

 

 

2.2. Programmatie 2017 

 

Voorjaar 2017 Lezing Islamic Finance door Imane Kharrich (econome, schrijfster) 

  Lezing Sabbat en productiviteit i.s.m. Anne De Potter  (Beth Hillel) 

 

Twee lezingen waarbij de kijk van een bepaalde levensbeschouwing met betrekking 

tot economie belicht wordt. Dit staat gepland in het voorjaar van 2017, de datum moet 

nog worden bepaald.  

 

 

07-03-2017 Workshop "tijd, economie en levensbeschouwing" op basis van gespreksdocument op 

  vraag van Beweging.net  

 

 

Voorjaar 2017 Try-outs workshop good practice vormingsgroep "tijd, economie en   

  levensbeschouwing" 
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3. MIDDENVELD 

 

13-03-2017 Start maandelijkse vormingsgroep "consumptie en levensbeschouwing" 

 
Publicatie analyse over de vormingsgroep in samenwerking met Cefoc en Sagesse au quotidien 

 

Voorjaar 2017 Uitwerken workshop good practice en try-outs  

 

03-05-2017 Jaarlijkse ceremonie straatdoden  

 

 

4. RAAD VAN BESTUUR 

 

Zoals hierboven reeds vermeld, is de raad van bestuur einde 2016 gestart met een exegetisch 

zelfonderzoek van de fundamentele teksten. Elke levensbeschouwelijke vertegenwoordiger zal een 

uiteenzetting geven over zijn levensbeschouwing waarbij hij of zij op een kritische manier kijkt naar 

de teksten en er de volgende elementen uithaalt:  

 

- Welke verzen kunnen als schokkend of ter interpretatie beschouwd worden?  

- In welke mate zijn de teksten compatibel met onze huidige samenleving?  

 

Na de uiteenzetting stellen de raadsleden kritische vragen over de inhoud van de uiteenzetting en volgt 

er een discussie. De vragen en bevindingen worden zorgvuldig genoteerd en zullen gebundeld worden 

in een tekst die kan gebruikt worden als werkinstrument om andere organisaties en individuen te 

inspireren om op eenzelfde manier te werk te gaan. Het finaliseren hiervan wordt voorzien voor 

december 2017 of januari 2018.   

 

 

5. COMMUNICATIE 

 

Vernieuwing website, intensifiëren multimedia, publicaties, 3 nieuwsbrieven, actieve betrokkenheid 

van derden (columns, etc.)  
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Wordt vervolgd 

in 2017! 


