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Beste lezer,
Vandaag is de trend om dialoog en ontmoeting op te geven. Het helpt toch niet en je verliest er je tijd
mee. Bij Axcent denken we juist het omgekeerde. De ervaringen die u in dit rapport op uw weg zult
tegenkomen getuigen daarvan.
Wat u dit jaar opnieuw wordt aangeboden is een rapport in twee delen. Het eerste vormt het
omstandige activiteitenverslag van de jongerenwerking. Het tweede brengt verslag uit over de
volwassenenwerking. Beide werkingen hebben in beginsel hun eigen doelgroep. Maar in het najaar
2017 sloegen ze de handen in elkaar voor een bijzondere dialoogreis naar het buitenland. Meer dan
ooit zijn ze dus de twee onafscheidelijke longen van hetzelfde lichaam, Axcent vzw, een pluralistische
en meertalige vereniging voor de interlevensbeschouwelijke dialoog die nu al meer dan 14 jaar actief
is in Brussel.
We hopen dat u tijdens uw lectuur stilzwijgend kunt instemmen met onze bescheiden overtuiging dat
we goed bezig zijn. Goede wijn behoeft geen krans.
Toch moeten we het ditmaal van de daken verkondigen:
Axcent heeft dringend bijkomende financiële middelen nodig! Het water komt ons aan de lippen!
Zonder nieuwe financiële steun houdt Axcent in zijn huidige vorm op te bestaan op 1 januari 2019. We
doen er alles aan om de vereniging financieel naar rustiger wateren te loodsen. Uw concrete steun en
voorspraak kunnen komende maanden het verschil maken.
Denis Leblond (voorzitter)
Jamnadas Gohil (ondervoorzitter)
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I. ALGEMENE WERKING
1. Uitbreiding raad van bestuur
De raad van bestuur van Axcent vzw is pluralistisch samengesteld en vormt zoals altijd de eerste linie
van de interlevensbeschouwelijke dialoog.
In maart 2017 werd de raad van bestuur uitgebreid met Denis Leblond (secretaris van de
Boeddhistische Unie België) en Mohammed Jammouchi (Groupe de Recherches Islamo-Chrétien).
Voorzitter werd Denis Leblond, ondervoorzitter de voormalig voorzitter Jamnadas Gohil en secretaris
bleef Jan Van den Brande (deMens.nu).
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Voorzitter
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ALLIET Daniel
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2. Communicatie
In de loop van 2017 werd de website grondig aangepakt. De aparte sites of blogs werden
samengevoegd tot één website bestaande uit drie delen: algemeen – jongeren – volwassenen. De
bezoekers krijgen een duidelijker overzicht over de werking van Axcent, in plaats van via aparte sites
of blogs. Hiermee willen we de communicatie over Axcent beter op elkaar afstemmen, jongeren- en
volwassenenwerking staan niet los van elkaar en zijn als het ware twee longen in hetzelfde lichaam.

De nieuwsbrieven voor volwassenen en voor jongeren kregen een nieuwe, gelijke, maar toch
onderscheidbare lay-out in de stijl van de nieuwe website. Er ontstaat meer duidelijkheid over de
structuur van Axcent als organisatie met twee grote werkingen: de jongeren- en de
volwassenenwerking.
Daarnaast werd op verschillende manieren extra aandacht besteed aan de communicatie:
 De brochure “We zijn jong en we willen… interlevensbeschouwelijke dialoog?!” werd in een
nieuwe, meer aantrekkelijke lay-out gegoten. Ook bij de publicatie bij het project “Interface”
werd extra aandacht besteed aan de vorming.
 Het stadsspel BXL – Brussel eXtra Levensbeschouwelijk kreeg een nieuwe, frissere lay-out.
 Voor de samenkomsten rond levensovertuiging en economie werd een eigen, herbruikbare
digitale flyer ontworpen.
 Op Facebook werden naast de algemene pagina voor Axcent ook twee aparte pagina’s
aangemaakt voor de projecten Interface en dialoogreis naar Auschwitz (“Op weg naar
dialoog”).
 De reis naar Auschwitz kreeg uitgebreid aandacht op radio en tv (Bruzz) en in de kranten
(Bruzz, La Dernière Heure en De Standaard Weekblad).

Het blijft een ambitie om een dynamische, verzorgde en meer gestroomlijnde communicatie te
ontwikkelen en te behouden. Maar die ambitie staat vaak haaks op de kleine draagkracht van de
organisatie.
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II. JONGERENWERKING
De jongerenwerking van Axcent vzw kan samengevat worden met vier werkwoorden: organiseren,
stimuleren, reflecteren en ondersteunen
1) Axcent organiseert activiteiten en projecten rond interlevensbeschouwelijke dialoog tussen
jongeren in de vrije tijd en binnen het onderwijs en draagt bij aan relevante activiteiten en
projecten van andere organisaties.
2) Axcent stimuleert organisaties en scholen om interlevensbeschouwelijke dialoog in hun
werking of lessen op te nemen. Hiervoor werkt de vereniging aan een aanbod van
werkmiddelen, activiteiten en projecten waaruit organisaties en scholen kunnen putten.
3) Axcent reflecteert over interlevensbeschouwelijke dialoog en werkt een theoretisch kader uit
voor de organisatie van interlevensbeschouwelijke dialoog tussen jongeren.
4) Axcent ondersteunt organisaties, leerkrachten en individuen die met Brusselse jongeren aan
de slag willen rond levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke dialoog in het onderwijs
en de vrije tijd.

ORGANISEREN
Axcent organiseert activiteiten en projecten rond interlevensbeschouwelijke dialoog
tussen jongeren in de vrije tijd en binnen het onderwijs
en draagt bij aan relevante activiteiten en projecten van andere organisaties.

In het onderwijs
Op donderdag 26 januari bezochten de leerlingen van 6
TSO van Don Bosco Technisch Instituut Sint-PietersWoluwe de synagoge Beth Hillel in Vorst, de
Protestantse Kerk in Brussel-stad en moskee
Attadamoune in Molenbeek. In de synagoge ging het
gesprek snel over van een eenrichtingsverkeer naar een
echte uitwisseling tussen de leerlingen en de rabbijn over
diverse maatschappelijke thema’s, zoals racisme en
discriminatie. Ook in de protestantse kerk waren de
leerlingen onder de indruk van de openheid van de
dominee. In de moskee werd duidelijk dat enkele
leerlingen begaan waren met het “einde der tijden”. De
imam gaf hen meer omkadering bij deze ideeën rond de
eindtijd.
30 eerstejaars van het Jan-van-Ruusbroeckollege Laken
bezochten de moskee Attadamoune en de Protestantse
Kerk tijdens hun projectdagen op donderdag 23 februari.
De leerlingen stelden volop vragen en waren onder de
indruk van de gastvrije ontvangst (met koekjes en
drankjes) in beide plaatsen.
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Sint-Guidoinstituut Anderlecht maakte voor het eerst kennis met het aanbod van Axcent en tekende
in op het stadsspel. De leerlingen 3 en 4 ASO speelden het spel onder begeleiding van hun eigen
leerkrachten op woensdag 3 mei. De leerkrachten en leerlingen waren zo enthousiast, dat ze alvast een
datum vastlegden om ook in 2018 het stadsspel te spelen.
Don Bosco Technisch Instituut zal in het voorjaar 2018 voor het eerst het stadsspel spelen met de
leerlingen van 5 TSO. Op woensdag 6 december gaf Axcent de leerlingen een introductie op het thema
interlevensbeschouwelijke dialoog en op het spel.
Nog in het secundair onderwijs leidde Axcent KTA Jette toe naar het Diversi-Dateproject van Odisee
– Campus Gezinswetenschapen i.s.m. Axcent vzw. Met de betrokken leerkrachten van het Regina
Pacisinstituut Laken evalueerden we het project, waarover meer hieronder.
In het hoger onderwijs speelde Axcent het stadsspel “BXL – Brussel eXtra Levensbeschouwelijk”
met studenten gezondheidszorg van de Odisee Hogeschool Brussel tijdens het DIP-project (divers en
internationaal) op dinsdag 28 november.
Voor het eerst deed Axcent ervaring op in
het basisonderwijs. Voor de expo “Ik ben
de ander” deden de dienst Cultuur van
Anderlecht en de Louis Paul Boonkring
beroep op Axcents expertise rond
interlevensbeschouwelijke dialoog voor de
ontwikkeling van een educatief pakket voor
de bezoeken van het lager onderwijs. Axcent
begeleidde ook vier bezoeken met leerlingen
van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs van de gemeente Anderlecht. Telkens kwam het tot
zeer open gesprekken over de levensbeschouwelijke beleving van de leerlingen. De expo liep van
maandag 20 november tot en met vrijdag 8 december in de Curo-hall in Anderlecht.
Ook drie niet-Brusselse scholen deden beroep op de expertise van Axcent. Axcent stelde een
programma op met bezoeken aan diverse Brusselse levensbeschouwelijke plaatsen voor het Sint-Jozef
Geel op dinsdag 7 maart, GLS De Regenboog Zellik op vrijdag 19 mei en Sint Martinusscholen TSO
BSO Asse op vrijdag 23 juni.

In de vrije tijd
Op woensdag 8 maart ging Axcent in gesprek met de jongeren van studentenhuis Ruach tijdens Just
Try God! van IJD Brussel. Axcent sprak er over de werking van Axcent en de mogelijkheden voor de
studenten om zich in Brussel te engageren voor interlevensbeschouwelijke dialoog.
Op vrijdag 18 augustus organiseerde Axcent een bezinnende
activiteit op het kamp van KAJ De Mug. In de lijn van de
activiteiten van project Interface zochten we opnieuw naar speelse
methodieken om een interlevensbeschouwelijke uitwisseling op
gang te brengen. De deelnemers kregen de opdracht om met hun
smartphone een foto te nemen van iets of iemand die voor hen heel
belangrijk is en deel uitmaakt van hun identiteit. Vervolgens
deelden ze met elkaar waarom ze die foto genomen hadden. Tot slot
tekenden ze een levensboom met aandacht voor o.a. de wortels
(waarden en normen), stam (waar ben ik goed in) en kruin (dromen
en wensen). Deze methodiek vormde de aanleiding voor een
persoonlijk gesprek met enkele deelnemers die dieper wilden
ingaan op het thema levensbeschouwing en dialoog.
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ASF – vredesdienst België speelde het stadsspel met eigen
begeleiding op dinsdag 12 september.
Op woensdag 18 oktober organiseerden Axcent en Hujo
(Humanistische Jongeren) een eigen-wijs dialoogmoment
tijdens de week van Brussel in Dialoog van Foyer. Aan deze
alternatieve dialoogtafel namen 8 jongeren deel. De groep
was terughoudend en had het behoorlijk moeilijk om de
dialoog aan te gaan met elkaar en om vragen te stellen bij wat
de anderen vertelden. Het begrip interlevensbeschouwelijke
dialoog zei hen niet veel en het was duidelijk dat ze bij een
aantal zaken nog nooit stilgestaan hadden. Een aandachtspunt
van Axcent werd opnieuw bevestigd: het is niet voldoende
om enkel te focussen op dialoog en uitwisseling. Ook de
zoektocht naar de eigen identiteit moet een plaats krijgen
binnen een dergelijke activiteit.

Tijdens de projecten Interface en Auschwitz
Het meeste organisatiewerk in 2017 ging naar de projecten Interface en de dialoogreis naar Auschwitz.
Axcents algemene jongerenwerking bood steeds de nodige omkadering en ondersteuning aan beide
jongerenprojecten.
Voor het project Interface organiseerde Axcent tussen
september 2016 en mei 2017 negen ontspannende en
leerrijke activiteiten voor Brusselse jongeren rond
interlevensbeschouwelijke dialoog: een kick-off, een
avond pizza’s maken met een gesprektafel over
kindertijd, een stadsspel, een kerstcafé met quiz, een
filmavond, een museumbezoek, een faith-debate, een
workshop slam-poetry en het spel faithopoly.
Voor de dialoogreis naar Auschwitz werden naast de reis
zelf ook twee voorbereidende activiteiten en een
terugkommoment
georganiseerd.
De
algemene
jongerenwerking van Axcent hielp bij het bedenken en
plannen van deze activiteiten en begeleidde tijdens het
terugkommoment de brainstorm over de mogelijke
continuering van het project.
Beide initiatieven worden verder in dit jaarverslag meer uitgebreid behandeld.

Plannen voor 2018
Don Bosco Technisch Instituut en Jan-van-Ruusbroeckcollege gaven aan ook in 2018 beroep te
doen op Axcent voor het organiseren van de bezoeken. Het Sint-Guidoinstituut tekende opnieuw in
op het stadsspel.
 Don Bosco zal in 2018 voor het eerst ook het stadsspel spelen met de leerlingen van 5 TSO.
 Sint-Guido zal het stadsspel combineren met het bezoek aan enkele levensbeschouwelijke
plaatsen.
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Op vraag van de directie start Axcent in 2018 met de voorbereiding van een langlopend project rond
identiteit, levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke dialoog in Don Bosco Technisch
Instituut. Naast de eendaagse activiteiten, zoals de bezoeken en het stadsspel, biedt dit de kans om op
langere termijn met een groep jongeren te werken.
Via de Brede School Sint-Pieters-Woluwe legde Axcent in 2017 de eerste contacten met het
Meertalig Atheneum Woluwe. We bekijken de mogelijkheden om ook daar in 2018 tot de
organisatie van activiteiten of projecten te komen.
Samen met KAJ De Mug bekijken we ook de mogelijkheden om het project Interface te continueren
binnen de algemene jongerenwerking van Axcent vzw.

STIMULEREN
Axcent stimuleert organisaties en scholen
om interlevensbeschouwelijke dialoog in hun werking of lessen op te nemen.
Hiervoor werkt de vereniging aan een aanbod van werkmiddelen, activiteiten en projecten
waaruit organisaties en scholen kunnen putten.

Pakket aan methodieken en activiteiten
Doorheen de jaren werkte Axcent een pakket aan methodieken uit die tot op vandaag relevant blijven
en gebruikt worden in het onderwijs of in de vrije tijd. Alle methodieken kunnen bovendien ook
gebruikt worden zonder de begeleiding van Axcent.
DVD “ik levensbeschouw jou”
In totaal werden 260 dvd ’s verkocht. 2017 kende wel een terugval
in de verkoop. De verkoop rust nu voornamelijk op mond-aanmondreclame, o.a. via de leerkrachtenfora en via overlegmomenten.
Om de promotie terug op te voeren gaf de vereniging een
prominente plaats aan de dvd in de nieuwe website. Daarnaast
legden we ons toe op gerichte communicatie naar o.a. de inspecteurs
islam (algemene inspecteur en de inspecteur bevoegd voor Brussel).
Stadsspel BXL – Brussel eXtra Levensbeschouwelijk, i.s.m. JES Brussel
In 2017 werkte een vrijwillige stagiaire een volledige
begeleidershandleiding uit bij het spel en stak alle
documenten in een nieuwe, verzorgde lay-out. Zo
kunnen leerkrachten en begeleiders het spel
gemakkelijk op eigen houtje spelen en ligt er minder
werkdruk bij Axcent. Sint-Guidoinstituut Anderlecht,
ASF – vredesdienst België, GTI Beveren en Sint-Jozef
Geel speelden het spel met eigen begeleiders.
Axcent maakte ook een nieuwe regeling met JES
Brussel om samen het spel te promoten en de
administratieve en logistieke druk te verdelen over beide partners.
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Bezoeken aan levensbeschouwelijke plaatsen
Axcent bouwde een netwerk uit van diverse levensbeschouwelijke plaatsen in het Brusselse die
groepen kunnen ontvangen voor een rondleiding en uitwisseling. Dit netwerk aan plaatsen wordt elk
jaar groter. Zo regelde Axcent in 2017 voor het eerst bezoeken aan de Kwan Um Zen School en de
Orthodoxe Kerk bij Zwarte Vijvers, beide in Molenbeek. Daarnaast vonden uitwisselingen plaats
tussen klasgroepen en een medewerker van Hujo (Humanistische Jongeren) en een vertegenwoordiger
van de Sikh-gemeenschap.
Indien de werkplanning het toelaat, legt Axcent de contacten met de plaatsen, zorgt voor de nodige
voorbereiding van de sprekers, de leerkrachten en de leerlingen, begeleidt de groepen tijdens de
uitstap, doet op aanvraag de vertaling naar het Nederlands ter plaatse en houdt ook een nabespreking
met de sprekers en leerkrachten indien nodig.
Deze bezoeken aan levensbeschouwelijke dialoog mogen niet de enige vorm van dialoog zijn met de
leerlingen. Maar naast het bevorderen van de onderlinge gesprekken en het onderlinge begrip, kan het
interessant zijn om ook kennis te maken met het collectief, het instituut en het bredere kader van
een levensbeschouwing. Vaak komen we namelijk in superdiverse Brusselse klassen, waar leerlingen
met diverse levensbeschouwingen vrienden zijn van elkaar. En toch komen ook daar de vooroordelen
weer binnen, zodra ‘de islam’, ‘de katholieken’ of ‘de vrijzinnigen’ ter sprake komen. Een bezoek aan
een levensbeschouwelijke plaats laat de leerlingen kennismaken met het grotere verhaal, het grotere
instituut en geeft hen de kans om de vragen te stellen waar ze mee zitten.
 De leerlingen van 6 TSO Don Bosco hadden voor hun bezoek aan de synagoge Beth Hillel
heel wat vragen voorbereid rond o.a. de situatie Israël – Palestina en de Shoah. Ze hebben het
nodig dat iemand hen daar eens over spreekt vanuit een andere invalshoek, buiten wat ze
onder elkaar horen of op internet terugvinden. De context van het bezoek maakt veel zaken
waar de leerlingen mee zitten bespreekbaar. Want tijdens het bezoek werd plots ook de vraag
gesteld: Waarom domineren jullie de wereld?
Bij de bezoeken stellen we vier uitdagingen vast:
 De gebruikte woordenschat van spreker is niet altijd aangepast aan het niveau van de groep;
 Er wordt door de spreker vaak geen rekening gehouden met de kennis die een groep al dan
niet heeft over een bepaalde levensbeschouwing;
 Het referentiekader van de spreker is vaak dat van de blanke middenklasse;
 De gegeven uitleg is niet genuanceerd.
Het blijft echter belangrijk dat iemand vanuit de gemeenschap de bezoekende jongeren te woord
staat. Het team van Axcent kan enkel spreken ‘over’ de verschillende levensbeschouwingen, maar niet
getuigen ‘vanuit’. Axcent begeleidt de sprekers bij het zoeken naar oplossingen bij deze werkpunten.
Zo zaten we na de bezoeken aan de moskee Attadamoune en de Kwan Um Zen School samen met de
verantwoordelijken van deze plaatsen om de bezoeken te evalueren. Ook met Hujo evalueerden we de
ontmoeting en bespraken we enkele werkpunten.
Om het niveau van de groep goed te kunnen inschatten, bereiden de leerlingen in klas al hun vragen
voor. Axcent bezorgt deze voorbereiding vervolgens aan de sprekers, zodat zij hun uitleg hierop
kunnen structureren. Mits de nodige voorbereiding en briefing van de sprekers, stellen we vast dat
deze bezoeken ook geschikt zijn voor leerlingen vanaf 10 jaar. Het Jan-van-Ruusbroeckollege in
Laken werkt nu al twee jaar samen met Axcent tijdens hun projectdagen en is van plan dit te blijven
doen.
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Nieuwe methodieken
Naast de dvd, het stadsspel en de bezoeken aan de levensbeschouwelijke plaatsen, ontwikkelde en
verzamelde Axcent in 2017 nog enkele nieuwe werkmiddelen:
Workshop “levensbeschouwing en geweld”
In opdracht van de stad Vilvoorde maakte Axcent een workshop rond interlevensbeschouwelijke
dialoog. Samen met een werkgroep van inspecteurs-adviseurs levensbeschouwelijke vakken,
leerkrachten en leden van diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen, werkte Axcent een
interactieve workshop uit rond het thema geweld, bedoeld voor leerlingen van het 5de middelbaar.

De workshop bestaat uit twee delen:
 In een eerste deel wordt in quizvorm kennisgemaakt met het thema levensbeschouwingen en
wordt de parate kennis van de leerlingen over de diverse erkende levensbeschouwingen getest.
De quiz biedt tevens aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan over:
levensbeschouwelijke tekens, man-vrouwverhoudingen, rituelen zoals bidden en vasten,
gelijkenissen en verschillen tussen levensbeschouwingen en vooroordelen.
 In het tweede deel gaan we dieper in op het thema geweld en worden voorbeelden van geweld
die al dan niet verbonden kunnen worden met levensbeschouwingen besproken. Na een
voorbereiding in kleine groepjes, stellen de leerlingen hun bevindingen voor in klasgesprek en
gaan we hierover in gesprek. Centrale vraag: In welke mate zijn levensbeschouwing en
geweld met elkaar verbonden?
Door de grote nadruk op interactie en het vele beeldmateriaal slagen we erin om met de workshop
het talige aspect van dialoog te overstijgen. De workshop wordt dan ook positief onthaald door
leerkrachten én inspecteurs-adviseurs levensbeschouwelijke vakken. Vanaf 2018 is de workshop ook
beschikbaar in het aanbod van Axcent voor Brusselse scholen.
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Leerroutes voor het lager onderwijs
Op vraag van Axcent maakten de studenten in de lerarenopleiding lager onderwijs
(Erasmushogeschool) enkele levensbeschouwelijke leerroutes doorheen Brussel rond de thema’s
feesten, dromen en kinderen van de wereld. In 2018 voorziet Axcent nog enkele kleine
aanpassingen aan de leerroutes, om deze vervolgens ook op te nemen in het eigen aanbod.

Project Interface
Tijdens het project Interface zocht Axcent maandelijks naar methodieken die enerzijds ontspannend
waren en anderzijds ook educatief. De resultaten van deze zoektocht werden samengebundeld in een
boek met tips & tricks om zelf met jongeren aan de slag te gaan rond interlevensbeschouwelijke
dialoog.

Plannen voor 2018
De positieve feedback op de workshop rond levensbeschouwing en geweld motiveert ons om nog een
tweede workshop uit te werken rond levensbeschouwing, interlevensbeschouwelijke dialoog en
een maatschappelijk thema. De verhouding tussen levensbeschouwing en wetenschap zou een
mogelijk thema kunnen zijn.
Daarnaast overwegen we de opstart van een “Dag van de Interlevensbeschouwelijk Dialoog”.
Verschillende signalen uit de hoek van leerkrachten en inspectie geven aan dat er reële vraag naar
bestaat. We willen de mogelijkheden voor zo’n dagvullend concept verder verkennen in 2018.

REFLECTEREN
Axcent reflecteert over interlevensbeschouwelijke dialoog
en werkt een theoretisch kader uit voor de organisatie van
interlevensbeschouwelijke dialoog tussen jongeren.

Denk- en werkgroep ILBDO
De in 2017 opgestarte denk- en werkgroep rond interlevensbeschouwelijke dialoog reflecteert samen
over de begrippen ‘religie’, ‘levensbeschouwing’, ‘ontmoeting’ en ‘dialoog’ en zet dit theoretisch
kader om in concrete acties.
Visietekst
In 2017 schreven Axcent en Hujo eerst een gezamenlijke visietekst over de aanpak van de denk-en
werkgroep rond jongeren en interlevensbeschouwelijke dialoog.
Uit de tekst:
Axcent en Hujo willen rond interlevensbeschouwelijke dialoog en ontmoeting expertise
uitbouwen. Hiervoor richten wij ons op jongeren van 6 tot 30 jaar. Zowel Axcent als Hujo
willen verder gaan dan bijvoorbeeld de ontmoetingen ‘met thee en koekjes’ en willen
inhoudelijk sterk staan op dit gebied.
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12
Om dit te realiseren willen wij in 2017 een werkgroep oprichten. De eerste stap die we nemen
is het opzoek gaan naar relevante partners die reeds enige expertise hebben op het vlak van
interlevensbeschouwelijke dialoog en ontmoeting om zo de krachten te bundelen. Samen met
deze partners willen we het theoretisch kader van deze werkgroep uitwerken en definiëren we
enkele begrippen. We gaan bijvoorbeeld na wat we verstaan onder levensbeschouwing en
onder interlevensbeschouwelijke dialoog (en wat het verschil is met intralevensbeschouwelijke
dialoog?), we bekijken de randvoorwaarden voor een dialoog; maar even goed bespreken we
samen het eigenlijke doel van de werkgroep.
Op basis van het theoretische kader willen we vervolgens methodieken ontwikkelen rond
interlevensbeschouwelijke dialoog en ontmoeting. We testen de methodieken uit in de praktijk
en sturen bij waar nodig. Op termijn willen we deze methodieken ook delen en verspreiden.
De activiteiten die wij willen opzetten in het kader van ILBDO zullen in eerste instantie
plaatsvinden in de vrijetijd buiten de schoolcontext. Wij sluiten echter niet uit dat het
onderwijs op termijn een mogelijke piste is voor de verspreiding en implementatie van de
werkvormen.
De doelgroep jongeren is breed en daarvoor kiezen wij ervoor om met onze methodieken en
activiteiten eerst jongeren tussen 14 en 30 jaar te bereiken omdat beide organisaties met deze
leeftijdscategorie de meeste voeling hebben. Na verloop van tijd kan deze leeftijdscategorie
opengetrokken worden naar jongere leeftijden.
Met deze tekst werden organisaties aangesproken om deel te nemen aan deze groep. Dat de vraag leeft
en relevant is, werd snel duidelijk: alle aangesproken partners toonden effectief interesse in deelname
aan deze samenkomsten. Van hen namen Orbit vzw, VOEM Brussel, IJD Brussel, Foyer/Brussel in
Dialoog en Kenniscentrum Odisee Hogeschool deel aan minstens een van de twee samenkomsten in
2017. ProJOP zal wegens een personeelswissel pas aansluiten vanaf 2018.
Samenkomsten
Tijdens de eerste samenkomst op vrijdag 16 juni maakten de aanwezigen kennis met elkaar en
elkaars werking. Vanuit persoonlijke ervaringen werd vervolgens uitgewisseld over de gelijkenissen
en verschillen tussen een ontmoeting en een dialoog. Uit het verslag:
Gelijkende elementen: interesse, zonder verplichting en persoonlijk engagement.
Verschillen: een ontmoeting is meer vrijblijvend, waardoor deze makkelijker af te breken is.
Bij dialoog wordt een bepaalde attitude verwacht en een gemeenschappelijk draagvlak, er zijn
verschillende voorwaarden aan verbonden (waaronder de setting), er is nood aan vertrouwen
en een veilige context. Ook is er bij dialoog meer kans op effect, al is dit geen noodzaak.
Op vrijdag 22 september verdiepten de leden zich in de betekenis en omschrijving van
levensbeschouwing. Uit het verslag:
Levensbeschouwing is niet gedefinieerd, het staat niet vast en is niet in een hokje te duwen. Er
is geen begin en geen einde aan. Je koker waarmee je naar het leven kijkt, verandert en wordt
soms vervangen door een nieuwe. En in een stedelijke context wordt die hele dynamiek
samengebracht.
Levensbeschouwing is ontzettend breed en omvat zo veel zaken, maar net dan is de valkuil dat
het gebruikt wordt om maatschappelijke problematieken die er eigenlijk niets mee te maken
hebben, onder weg te moffelen.
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Activiteiten
Ook verzamelden we eerste methodieken voor activiteiten rond interlevensbeschouwelijke dialoog
zoals een nachtwandeling, gespreksvragen op receptietafeltjes of “regards croisés een bestaande
methodiek waarbij je in je eentje in de stad gaat wandelen en probeert blikken te vangen van andere
mensen. Met die opgedane energie ga je tenslotte uitwisselen met andere deelnemers. Deze opgedane
inspiratie resulteerde in een eerste activiteit tijdens Brussel in Dialoog: het eigen-wijs dialoogmoment
op woensdag 18 oktober.

Publicaties

De conclusies uit het project Interface werden samengebundeld in de publicatie “Interface –
activiteiten voor jongeren rond interlevensbeschouwelijke dialoog – inspiratiebundel”. De conclusies
van de bevraging bij jongeren rond levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke dialoog blijven
te lezen in de brochure “We zijn jong en we willen… interlevensbeschouwelijke dialoog?!” die in
2017 in een fris jasje gestoken werd.

Plannen voor 2018
In 2018 zijn drie nieuwe samenkomsten gepland met de denk- en werkgroep.
 Inhoudelijk zal de groep meer werken rond casussen, waarbij ruimte blijft om te filosoferen
rond de betekenis en invulling van levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke dialoog.
 De taakverdeling tussen Axcent en Hujo wijzigt ook wat: Axcent neemt de
verantwoordelijkheid op voor de samenkomsten van de groep. Hujo gaat zich meer richten op
het organiseren van de activiteiten. Uiteraard blijft er een kruisbestuiving tussen theorie en
praktijk.

ONDERSTEUNEN & EXPERTISE DELEN
Axcent ondersteunt organisaties, leerkrachten en individuen
die met Brusselse jongeren aan de slag willen rond levensbeschouwing
en interlevensbeschouwelijke dialoog in het onderwijs en de vrije tijd.
Het afgelopen jaar kreeg Axcent verschillende nieuwe vragen tot samenwerking of ondersteuning van
projecten rond interlevensbeschouwelijke dialoog met jongeren. Organisaties en scholen willen met
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hun leerlingen of jongerengroep aan de slag 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. Dit terwijl andere organisaties soms aangeven meer gecontacteerd te worden op de
momenten dat er spanningen opduiken en er gezocht wordt naar mogelijke oplossingen.

Diversi-Date
Op vrijdag 24 maart 2017 verzamelden 100
vijfdejaarsstudenten uit de scholen Regina
Pacistinstituut,
Emanuel
Hiel,
SintGuidoinstituut en KTA Jette op de campus
Gezinswetenschappen
van
de
Odisee
Hogeschool voor “Diversi-Date”. Een dag lang
wisselende ze met elkaar uit en probeerden ze
via niet-talige methodieken (spel, koken, digital
storytelling)
tot
interlevensbeschouwelijke
dialoog te komen.
Axcent zat in de stuurgroep van dit project en ondersteunde het team van de Odisee Hogeschool bij
het opstellen en uitvoeren van het programma, het contacteren van de scholen en de partners en het
bijsturen van de uitgewerkte methodieken. Ook nadien hielp Axcent mee met de evaluatie en de
verwerking van het project. Axcent verzorgde o.a. de evaluatie met de leerkrachten van het Regina
Pacisinstituut en gaf feedback op de booklet die voortkwam uit die dag. Ook in 2018 blijft Axcent als
ondersteunende partner betrokken bij het Diversi-Dateproject. De vraag vanuit Regina Pacisinstituut
om het concept ook bij hen op school te organiseren vormt bovendien de aanleiding voor de
ontwikkeling van het concept “Dag van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog”, waar Axcent in 2018
mee van start gaat.

Expo ik ben de ander
In 2016 werkte Axcent samen met Orbit en de Dienst Cultuur van Jette een educatief programma uit
voor het secundair onderwijs bij de expo “Ik ben de ander”. In 2017 riep de Dienst Cultuur van
Anderlecht de hulp in van Axcent, deze keer voor de ondersteuning van de uitwerking van een
educatief programma voor het lager onderwijs. Samen met de leermeesters van de lagere scholen
in Anderlecht bedachten we een zinvol programma voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar.
Dit programma werd positief geëvalueerd door de partners en door de betrokken leerkrachten, ze
vonden het een zinvolle opbouw om te komen tot een uitwisseling en gesprek met de leerlingen. De
expo zelf liep van maandag 20 november tot en met vrijdag 8 december in de Curo-hall in Anderlecht.

Psalmen-project Flagey
Brussels cultuurhuis Flagey contacteerde Axcent in verband met een interlevensbeschouwelijk
jongerenproject rond de psalmen dat in maart 2018 zal plaatsvinden tijdens het Klara-festival.
Hierbij worden enkele concerten gepland rond de psalmen. Bedoeling is dat hierbij diverse Brusselse
jongerengroep (Nederlands- en Franstalig) enkele psalmen gaan hertalen naar de hedendaagse context.
Deze teksten zullen dan in de programmaboekjes voor de diverse concerten opgenomen worden.
Daarnaast krijgen de jongerengroepen de kans om de Britse Karen Armstrong, experte in
interlevensbeschouwelijke dialoog, te ontmoeten voor een meet & greet.
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Axcent gaf Flagey feedback op het project, o.a. wat betreft de betrokkenheid van de vrijzinnige
gemeenschap, leidde Flagey toe tot enkele jongerengroepen én zal de meet & greet met Karen
Armstrong begeleiden naar het Nederlands. Simone Susskind verzorgt de moderatie naar het Frans.

Je suis oui ik ben
Het initiatief “Je suis oui ik ben” werd niet gerealiseerd wegens een personeelswissel bij de
coördinatoren van twee van de drie Brede Scholen. Via de Brede School Sint-Pieters-Woluwe
proberen we wel tot een samenwerking te komen met het Meertalig Atheneum Woluwe.

Expertisedeling
 Studio Globo consulteerde Axcent in het kader van de afstemming van hun werkmateriaal op
de interlevensbeschouwelijke competenties.
 Broederlijk Delen contacteerde Axcent om feedback
te geven op hun lespakket rond vasten in
interlevensbeschouwelijk perspectief.
 Axcent nam opnieuw deel aan de jongerenredactie
van Orbit vzw die nadenkt over het aanbod van Orbit
voor jongvolwassenen en scholen. We gaven er o.a.
feedback op de jaarlijkse kalender met de
levensbeschouwelijke feestdagen en de klaswedstrijd
voor het maken van wenskaarten voor de diverse
levensbeschouwelijke feestdagen.
 Axcent gaf een workshop rond verhalen en interlevensbeschouwelijke dialoog tijdens de dag
van de Godsdienstleerkracht op woensdag 22 februari. Op vrijdag 1 december inspireerden
we leerkrachten en medewerkers pastoraal tijdens de inspiratiedag pastoraal. En op
donderdag 28 september schoven we mee aan tafel als gastspreker tijdens de gesprekstafel
rond interlevensbeschouwelijke dialoog op de atelierdag van Orbit vzw in de Bronks.
 Sinds begin november 2017 loopt een studente van de master Wereldreligies,
interreligieuze dialoog en religiestudie (KU Leuven) een stage van 200 uur bij Axcent. Zij
zal voornamelijk meedraaien in de jongerenwerking, o.a. in de opvolging van de workshops
rond levensbeschouwing en geweld en de leerroutes voor het lager onderwijs.

Plannen voor 2018:




De meet & greet met Karen Armstrong tijdens het Psalmenproject van Flagey staat gepland
op zaterdag 17 maart 2018.
Tijdens de lanceermomenten van de campagne van Broederlijk Delen in de diverse
provincies zal Axcent steeds een workshop geven rond de mogelijkheden voor
interlevensbeschouwelijke dialoog rond de vasten.
Diversi-Date zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 23 maart. Ook Axcent is weer van de partij en
zal dit jaar specifiek feedback geven op de workshop die vanuit Odisee Hogeschool
aangeboden wordt aan de leerkrachten.
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III. PROJECT INTERFACE
Als antwoord op de projectoproep ‘samenlevingsinitiatieven’ ontstond in 2016 ‘Interface:
maandelijkse leerrijke en ontspannende activiteiten voor Brusselse jongeren tussen 14 en 25 jaar
rond interlevensbeschouwelijke dialoog.
Na de start van het project in september 2016, volgden in 2017 nog vijf activiteiten: een filmavond
rond “Dieu existe, il habite à Bruxelles”, een bezoek aan het Museum aan de Stroom - MAS in
Antwerpen, een faith-debate - stelingenspel, een workshop slam poetry in samenwerking met Foyer en
een eindmoment met het spel faith-opoly en een workshop rond leiderschap in het kader van de
dialoogreis naar Auschwitz. Het deelnemersaantal varieerde tussen 7 en 18 deelnemers per activiteit.
Onder het motto “Er kan meer dan je
denkt” werden de werkwijze en conclusies
neergeschreven in de publicatie “Interface
– activiteiten voor jongeren rond
interlevensbeschouwelijke dialoog –
inspiratiebundel” (zie bijlage).
De uitgewerkte methodieken worden ook
opgenomen in het algemene aanbod van de
jongerenwerking van Axcent.
Het project genereerde ook verschillende
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). De contacten met KAJ De Mug, Protestantse Kerk Brussel, huisvandeMens Brussel en IJD
Brussel werden verdergezet.
Deze contacten werden bestendigd in de algemene jongerenwerking van Axcent:
o IJD Brussel en Foyer/Brussel in Dialoog werden aangesproken voor de denk-en werkgroep
rond interlevensbeschouwelijke dialoog met jongeren.
o IJD Brussel nodigde Axcent uit om te komen spreken in het studentenhuis Ruach tijdens de
maandelijkse ‘Just Try God’ activiteit. Axcent ging er in gesprek met de studenten die in
Ruach woonden over het belang van contacten met andere levensbeschouwingen, over het
project Interface en over het samenleven in Brussel.
o Axcent volgde de vorming tot dialoogbegeleiding bij Foyer/Brussel in Dialoog en
organiseerde samen met Hujo een activiteit tijdens Brussel in Dialoog.
o Axcent verzorgde een bezinnende activiteit tijdens het zomerkamp van KAJ De Mug.
o Voyaach blijft een locatie waar Axcent ook na afloop van project Interface gebruik van kan
maken. Zo kwamen de deelnemers aan het Auschwitzproject samen in Voyaach voor een
vrijblijvend etentje en voor het terugkommoment.
o Protestantse Kerk Brussel en huisvandeMens Brussel blijven partners voor de bezoeken aan de
levensbeschouwelijke plaatsen.

Plannen voor 2018:
Het project Interface werd zeer positief geëvalueerd door de begeleiders en leden van KAJ De Mug en
door het team van Axcent. Samen bekijken we de mogelijkheden voor de voortzetting van dit project.
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IV. MET JONGEREN NAAR AUSCHWITZ
Op vraag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert Axcent in de herfstvakantie 2017 een
interlevensbeschouwelijke dialoogreis naar Auschwitz met Brusselse jongeren.

1. Voorbeschouwing: hoe reis je interlevensbeschouwelijk naar Auschwitz?
Een van de dringendste aspecten bij de voorbereiding van de reis naar Auschwitz was de ontwikkeling
van een doordachte visie op de pedagogische dimensie van de reis. Die visie moest rekening houden
met een waaier van gevoeligheden bij Axcents levensbeschouwelijke stakeholders (raad van bestuur,
partnerorganisaties en team) die op zich stuk voor stuk legitiem waren.
De organisatie van een interlevensbeschouwelijk gesprek op een emotioneel en politiek beladen plek
als de vernietigingskampen van Auschwitz was in elk geval geen wandeling in het park. De
bezorgdheid over het waarom en waartoe van de reis kwam tot uitdrukking in een terugkerend aantal
vragen en bedenkingen.
 Auschwitz is "geen zaak van religie", waarom dan juist op die plek een
interlevensbeschouwelijke dialoog?
 Wat is de zin van een reis naar het verre Polen als er "in Brussel al genoeg werk aan de winkel
is?"
 Wat met het gevaar van politieke instrumentalisering in een wereld die stijf staat van
ideologische tegenstellingen ten aanzien van het Midden-Oosten?
 Waarom zich obsessief toeleggen op een verleden dat voorbij is "terwijl er zoveel erge dingen
in het heden gebeuren?"
 Maar wat met het tegenovergestelde risico: hoe vermijd je banalisering van een onzegbaar
leed door de ene gruwel restloos inwisselbaar te maken voor de andere?
Indien men alle vragen en aarzelingen optelde werd een spanningsveld zichtbaar waarvan de uitersten
op het eerste gezicht onverzoenlijk tegen elkaar inwerkten. De zorg om niet nodeloos lang bij het
verleden te blijven stilstaan werd gecounterd door de tegenovergestelde zorg om de kennis van
Auschwitz in een tijd van fake news en mediatieke oppervlakkigheid bij jongeren juist te verdiepen.
De wens om Auschwitz als vertrekpunt te nemen om het eigentijdse onrecht en de wereldwijde
verdrukking aan te pakken ontmoette aan de overkant de tegengestelde wens om vooral niet voorbij te
gaan aan het unieke karakter van de jodenvernietiging. En de vaststelling dat Auschwitz niets met
religie te maken had werd uitgedaagd door de levensbeschouwelijke vraag naar de zin van het leven in
een wereld die niets had ondernomen tegen de industriële moord op anderhalf miljoen kinderen.
Uiteindelijk moesten drie parameters hun pedagogische plaats krijgen en zo geschiedde ook, en wel in
deze volgorde: de reis naar Auschwitz moest voor de jongeren eerst een zaak van kennis, vervolgens
van zingeving en ten slotte van engagement worden.
a/ Verwerven van kennis
In een tijdperk van halve leugens, inwisselbare blogs en "alternatieve waarheden" was het primordiaal
om een adequate kennis te verwerven van verleden feiten die ons als Europeaan, inwoner van België
en Brusselaar blijvend markeren. De voorbereiding en de reis zelf moesten de jongeren voldoende
historische kennis bijbrengen, over o.a. de particulariteit van de jodenvernietiging, de vernietiging van
Roma en homoseksuelen, de eeuwenoude geschiedenis van het antisemitisme, het onderscheid tussen
genocide en massamoord en de verschillen tussen concentratie-, vernietigings- en gecombineerde
kampen.
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De reis beoogde in dat opzicht een ethiek (of pedagogie) van de kennis. Het eigen verleden met
aandacht voor het geheel en zin voor nuance leren kennen was niet enkel een aangelegenheid van het
nieuwsgierige intellect, maar kwam neer op een vorm van ethisch verzet tegen de tendens de dingen
bij benadering en van horen zeggen te leren kennen.
b/ Bespreekbaar maken van zin(geving)
Op kennisverwerving volgde zingeving als tweede opzet van de reis. Een vereniging die werkt rond
individueel en collectief beleefde levensovertuiging kon daar natuurlijk niet onderuit. De jonge
participanten zouden twee vragen op hun weg vinden:



individueel: wat doet Auschwitz met mij als individuele persoon? Heeft het leven na
Auschwitz nog zin? Kan ik er na zoveel onschuldig en weerloos lijden nog vertrouwen in
hebben? Of ben ik mijn onschuld voor altijd kwijt?
communautair-levensbeschouwelijk: hoe krijgt Auschwitz een plaats in mijn
levensbeschouwelijke traditie? Is er nog ruimte voor een "rechtvaardige en liefdevolle God"
na Auschwitz? Hoe zit het met het idee van voorzienigheid, schuld, persoonlijke
verantwoordelijkheid? Hoe verbind je de vooruitgangsgedachte aan de uitvinding en
proefondervindelijke vervolmaking van gaskamers?

c/ Aanmoedigen tot engagement
De derde pedagogische doelstelling van de reis naar Auschwitz was de vraag naar engagement. Wat
kan ik doen, wat kunnen wij doen anno 2017 opdat het niet meer zou gebeuren?
Hier was het uitgangspunt: wat in Auschwitz is gebeurd kan opnieuw gebeuren, want het is al in
andere gedaanten opnieuw gebeurd in Cambodja, Rwanda of Bosnië. De gemeenschappelijke noemer
in al die voorbeelden zijn racisme, uitsluiting en oorlog, - omstandigheden die nog steeds dagelijks de
kranten halen.
In welke mate kan de interlevensbeschouwelijke dialoog bijdragen tot “nooit meer Auschwitz,
Cambodja, Bosnië en Rwanda”?

2. Op zoek naar partners
Axcent kon dit niet alleen, dat was snel duidelijk. Dus gingen we op zoek naar organisaties die wel
ervaring hebben rond de thematiek van Auschwitz én rond het organiseren van jongerenreizen.
Samen stelden we een programma op voor de voorbereiding, de reis en de evaluatie.
 We consulteerden Kazerne Dossin, Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind - CCLJ,
Stichting Auschwitz, ASF – vredesdienst België, huisvandeMens Brussel over hun expertise
in de thematiek van Auschwitz en de kampen.
 IJD Brussel en Orbit vzw werden bevraagd over hun ervaringen het organiseren van
dialoogreizen met jongeren.
 CBAI - Centre Bruxellois d'Action Interculturelle werd gecontacteerd voor hun methodieken
rond groepsdynamiek en meervoudige identiteiten.
 Daarnaast zaten we samen met de verantwoordelijken van UEJB - l’Union des étudiants juifs
de Belgique en de Schaarbeekse middelbare school “Institut de la Sainte-Famille” Schaerbeek
om uit te wisselen over hun ervaringen tijdens hun gezamenlijke reis naar Auschwitz.
Het werd ook snel duidelijk dat Axcent onvoldoende ervaring en draagkracht had om de praktische
organisatie (vervoer, verblijf, maaltijden…) op zich te nemen. Via Kazerne Dossin kwamen we
terecht bij PrimoTours, een reisbureau gespecialiseerd in het organiseren van groepsreizen naar
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Auschwitz. Zij regelden alle praktische zaken ter plaatse en maakten het zo mogelijk voor Axcent om
het eigen inhoudelijke programma te realiseren.

3. Op zoek naar deelnemers
Om deelnemers aan te trekken werd een digitale
flyer gemaakt die samen met een mailing
verstuurd werd naar diverse contacten in het
onderwijs en de vrije tijd.
Deze mailing werd verstuurd naar alle contacten
die Axcent binnen de jongerenwerking had
opgebouwd (o.a. via de dvd, het stadsspel en het
project Interface) en alle scholen uit het
Nederlandstalig onderwijs die nog niet in het
directe netwerk van Axcent zaten, maar wel in
aanmerking komen voor dit project (laatste graad,
ASO – TSO – BSO en KSO).
Op aanvraag kon Axcent het project ook persoonlijk in de klas of organisatie komen voorstellen.
 KA Ukkel tekende hierop in en zo werd het project op 15 juni voorgesteld op school.
 Sint-Guidoinstituut Anderlecht en Regina Pacisinstituut Laken maakten kennis met het project
via een persoonlijk gesprek.
 Met Union des Etudiants Juifs de Belgique – UEJB, Centre Communautaire Laïc Juif David
Susskind – CCLJ en Actions in the Meditteranean – AIM zaten we samen om voldoende
joodse deelnemers te vinden.
 Daarnaast werd het project ook voorgesteld tijdens de laatste activiteit van het project
Interface op zaterdag 13 mei.
Al bij de eerste maling in mei kwamen direct heel wat reacties op deze oproep. Daarom besliste de
raad van bestuur om selectiecriteria op te leggen én daarnaast ook selectiegesprekken te organiseren.
Die gesprekken dienden als een eerste kennismaking tussen Axcent en de mogelijke deelnemers, maar
tegelijk werd in die gesprekken ook gepolst naar de motivatie van de potentiële deelnemers.
De selectiecriteria waren:
 Levensbeschouwelijke diversiteit en waar mogelijk ook culturele en etnische diversiteit
 Leeftijd: tussen 18 en 25 jaar (later veranderd naar 16 tot 25 jaar)
 Wonen of studeren in Brussel
 Maximum 3 deelnemers per organisatie
 Aanwezigheid op de twee voorbereidende sessies
 Een zekere mate van bewustzijn rond de eigen levensbeschouwing en bij voorkeur al iets over
Auschwitz weten
 Bereid zijn om na de reis verder aan de slag te gaan rond het thema
Deze vormden de leidraad tijdens het selectiegesprek. Dit gesprek werd afgenomen door de
projectmedewerker van Axcent en ook steeds een tweede persoon, hetzij een raadslid, hetzij een
medewerker van partnerorganisatie huisvandeMens Brussel.
Na de eerste selectieronde hadden zich begin juli 15 deelnemers geëngageerd. Eind augustus/begin
september werd een nieuwe oproep gelanceerd, met nieuwe selectiegesprekken, om uiteindelijk tot 19
deelnemers te komen.
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Hun profielen:
 Geslacht: 10 meisjes en 9 jongens
 Levensbeschouwingen: katholiek, protestant, anglicaan-orthodox, joods, ongelovige katholiek,
boeddhist, hindoe, zoekend, vrijzinnig, agnostische atheïst, moslim
 Afkomst: België, Liberia, Afghanistan, Pakistan, Marokko, Tunesië, Congo, Nederland,
Engeland, Portugal, Griekenland, India, Azerbeidzjan, Duitsland, Polen, Egypte
 Leeftijdscategorie: 3 (16-17 jaar), 6 (18-20 jaar), 6 (21-23 jaar); 4 (24-25 jaar)
7 deelnemers waren geselecteerd, maar konden om diverse redenen uiteindelijk toch niet deelnemen.
19 potentiële deelnemers kwamen op de wachtlijst terecht.

4. Op zoek naar begeleiders
Naast de zoektocht naar jongeren en naar ondersteuning, gingen we ook op zoek naar geschikte
begeleiders die de projectmedewerker konden bijstaan tijdens de voorbereidende activiteiten en
tijdens de dialoogreis zelf.
Een tweede begeleider vonden we binnen het team zelf. De coördinator van Axcent, zou mee de reis
begeleiden en het inhoudelijke kader bewaken. De aanwezigheid van een vaste medewerker van
Axcent op de reis, zou ook een eventuele continuering van het project binnen de algemene werking
van Axcent vergemakkelijken.
Daarnaast gingen we op zoek naar een derde begeleider, die samen met de projectmedewerker de
praktische begeleiding van de activiteiten en de reis op zich kon nemen. De keuze ging naar een jonge
sociaal-werker, die als time-outbegeleider en jongerencoach aan de slag is bij Abrusco vzw.

5. Voorbereiding op de reis: prospectieweekend
Om ideaal voorbereid te zijn op de reis, ging een team van Axcent op voorbereidingsweekend in
september.
Tijdens dat weekend doorliepen we in zekere mate het geplande programma: we verkenden de stad
Krakau met gids, brachten een bezoek aan de fabriek van Schindler en bezochten de kampen
Auschwitz en Birkenau. De eigen ervaringen werden doorgeven aan reisbureau Primotours, die op
basis daarvan enkele aanpassingen maakte in het programma.
Ter plaatse in Auschwitz werden ook contacten gelegd met het Auschwitz Jewish Center en met het
Center for Dialogue and Prayer die beide hun plaats in het programma zouden krijgen.

6. Voorbereiding op de reis: twee voorbereidende activiteiten en een etentje met de
deelnemersgroep
Na alle voorbereiding vond op zaterdag 14 oktober de
eerste activiteit plaats binnen het kader van de
dialoogreis.
Startten deden we met een eerste kennismaking met
elkaar en met de groep. Via een spel stonden we stil bij
de meervoudige lagen van onze identiteit. In de namiddag
startten we het volgen van het traject dat de Brusselse
joden afgelegd hadden. Stichting Auschwitz leidde ons
door de Marollen, vertelde er meer over de joodse
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aanwezigheid en vervolging. We leerden bij over de struikelstenen en over het verschil tussen
antijudaïsme en antisemitisme. 15 deelnemers waren aanwezig op de eerste dag, al was niet iedereen
er continu. Ook al werd deelname aan de twee voorbereidende activiteiten als een criterium gesteld, in
de praktijk blijkt dit geen evidente opdracht, zelfs voor de meest geëngageerde deelnemers niet.
Een van de deelnemers verwoordde het zo: "De rondleiding vond ik persoonlijk zeer aangrijpend.
Vooral het moment toen ik de gouden struikelstenen zag: dit was een wake up call dat ik er nooit heb
bij stilgestaan wanneer ik in Brussel rondliep."
Om elkaar nog wat beter te leren kennen, organiseerde Axcent een informeel etentje op vrijdag 20
oktober in Voyaach.
Op zaterdag 21 oktober vond de tweede activiteit plaats. We trokken verder in het spoor van de
Brusselse joden en brachten een bezoek aan de Kazerne Dossin in Mechelen. Opnieuw was het niet
mogelijk om de hele groep bijeen te krijgen, we gingen op stap met 14 deelnemers.
In de Kazerne Dossin kreeg de groep eerst de
lezing “Een Duivelse Transitie” te horen.
Aanvankelijk werden de daders van de
Shoah als uitzonderlijk kwaadaardige
sadisten en psychopaten beschouwd. Uit
verder onderzoek bleken veel daders echter
eenvoudige burgers te zijn met normale
gezinslevens en heel gewone sociale
relaties.
Vanuit
die
opmerkelijke
vaststelling groeide de aandacht voor het
zogenaamde daderperspectief: Hoe zijn
schijnbaar ‘gewone’ mensen in staat
anderen de meest gruwelijke dingen aan te
doen?
De lezing ‘Een duivelse transitie’ gebruikt
naast historische voorbeelden, ook sociaal-psychologische onderzoeken om de tijdloze
mechanismen achter collectief geweld te laten oplichten. Ze biedt een boeiende invalshoek
voor het begrijpelijk maken van massageweld, zowel in historische voorbeelden als in de
actualiteit (terrorisme – Jihadistrijders) en zelfs in de dagdagelijkse leefwereld van jongeren
op school, in de metro of het winkelcentrum.
(korte inhoud van de lezing, te bekijken op www.kazernedossin.eu)
Vervolgens volgden een bezoek aan het museum en een getuigenis van Simon Gronowski, die uit de
transport naar Auschwitz kon ontsnappen. Die middag ontmoette de groep ook voor het eerst
staatssecretaris Bianca Debaets, die hen mee zou vergezellen tijdens hun bezoek aan de kampen
Auschwitz en Birkenau.
Een van de deelnemers schrijft:
"In het museum van Kazerne Dossin werden we geconfronteerd met de realiteit van het verleden. Van
hoe een land in economische crisis een uitweg zocht door het verkiezen van een leider met een zeer
extreme ideologie tot hoe dit uitmondde in genocide van nooit gekende grootte. Een dictatuur begint
met het opzwepen van het volk tegen een gemeenschappelijke groep, vaak door hen te beschuldigen
voor de vele problemen die het land ondervindt. Ook vandaag nog kunnen we deze symptomen op vele
verschillende plaatsen in de wereld zien."
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7. De reis: zondag 29 oktober tot en met donderdag 2 november
Na een lange busrit volgden de deelnemers een
druk programma met een gegidst bezoek aan
Krakau met o.a. een bezoek aan de joodse wijk,
het joodse kerkhof, het joodse getto en de fabriek
van Schindler.
"Geschiedenisboeken geven veel informatie. Maar
als je er staat, besef je het pas echt."
In het hotel ’s avonds volgde het eerste
dialoogmoment over de vraag: Welke rol speelt
levensbeschouwing in mijn leven?
De tweede dag vormde de meest intense dag voor
alle deelnemers, met een 8 uur durend bezoek aan
de kampen Birkenau en Auschwitz. De kampen
lieten niemand onberoerd, maar de jongeren
durfden ook openlijk hun emoties te tonen, het
vertrouwen in elkaar was groot.
Op nadrukkelijk verzoek van de deelnemers zelf werd een informeel dialoogmoment gehouden waar
ze hun emoties kwijt konden. De geïmproviseerde ontmoeting duurde maar liefst drie uur.
Een uitgebreid verslag van het bezoek aan het kamp en dit dialoogmoment kan je lezen in het artikel
van De Standaard in bijlage.

Enkele citaten van de deelnemers:
“Ik geloof wel in God, maar niet in religie.”
“Ik denk dat we na deze reis allemaal dieper gaan nadenken over zin en vooral onzin van
hokjesdenken.”
“Dit komt zo dichtbij. Gisteren was je nog veilig, morgen ben je de man of vrouw op de foute plek op
het verkeerde moment.”
“Het is een medicijn tegen de banalisering van menselijk leed”
“Ik voelde vroeger een soort haat ten opzichte van de Joden. Ik had veel woede in me, omdat de media
en dan vooral Facebook me voortdurend bombardeerden met beelden en informatie over hoe het er in
Palestina aan toegaat.”
“Ik voelde haat. Ik heb pas later beseft dat niet alle Joden zionisten zijn. Er zijn mensen, zoals IS, die
álle Joden haten. Ik dacht op een gegeven moment: “Wacht even, als ik het daarmee eens ben, kan ik
ook niets meer inbrengen tegen mensen die óns als geheel haten”.”
“Voor mij is het vandaag heel duidelijk geworden dat er geen god is in deze wereld.”
“We moeten ons afvragen wat het betekent om mens te zijn. Hoe kun je in goedheid geloven en in een
god als je ziet dat de mens 1,3 miljoen medemensen heeft kunnen uitroeien? We voeren al 3.000 jaar
oorlog. Zijn we dus zo geëvolueerd en gesofisticeerd als we willen geloven?”
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Op de derde dag werden tijdens het dialoogmoment drie thema’s behandeld: de grijze zone, de zin
van het leven en racisme en uitsluiting vroeger en nu.
Tot slot volgde nog een workshop in het Auschwitz Jewish Center rond vooroordelen en stereotypen
en een ontmoeting met priester Manfred Deselaers die zich inzet voor interlevensbeschouwelijke
dialoog.

8. Terugkommoment op zondag 26 november
Een terugkeermoment op zondag 26 november gaf de jongeren de gelegenheid om met de nodige
afstand op de vraag te antwoorden: “hoe voel je je vandaag, wat is er veranderd in jouw leven...?”
Enkele reacties:
 “Hoe ik leef is er niet zoveel veranderd, maar hoe ik denk wel.”
 “Ik ga minder klagen, want er zijn zo veel mensen die het tegenwoordig overal moeilijk
hebben.”
 “Ik probeer mensen aan te moedigen om ook naar daar te gaan. Het is heel interessant om in
groep naar Auschwitz te gaan. Spijtig dat scholen minder zo initiatieven hebben, als je niet
naar Auschwitz gaat, kan je je het niet inbeelden.”
Samen dacht de groep vervolgens na over mogelijke nieuwe initiatieven die ze samen of met nieuwe
mensen kunnen opzetten. Enkele ideeën met veel bijval:
 Workshops geven in scholen
 Dialoogreizen organiseren naar andere bestemmingen
 Band van de groep behouden: eten, meeting, films, …
 Een bezoek brengen aan het International Court of Justice in Den Haag (Nederland)

9. Nabeschouwing Axcent: hoe hou je de dingen vast?
Op het terugkeermoment waren slechts 8 van de 19 deelnemers aanwezig. Het werd meteen duidelijk:
wat ná de reis pedagogisch voor Axcent op het spel kwam te staan, was nog van een heel andere orde
dan voor de reis. De materiële confrontatie met de industrieel georganiseerde jodenvernietiging had
iedere jongere individueel bij de keel gegrepen. Het opgehoopte mensenhaar, de bergen achtergelaten
koffers, het opeengestapelde scheergerief en vooral de kinderschoentjes waarvan de dragers bij
aankomst kansloos naar de gaskamers werden doorverwezen: meer nog dan de bijna onbegrensde
uitgestrektheid van Birkenau waren zíj het die de geesten en harten van de jonge bezoekers overstag
deden gaan. Menig getuigenis aan het slot van de reis wees in die richting: Auschwitz had hen “voor
altijd getekend”, het bezoek had een “existentiële kentering” ingeluid, over bepaalde dingen zouden ze
nooit meer op dezelfde manier denken, de gruwel relativeerde zoveel zaken in hun eigen leven, enz.
Over de intensiteit en authenticiteit van de ervaringen bij de jongeren bestond niet de minste twijfel.
Een van de factoren die het meeste bijdroeg tot de buitengewone groepscohesie, was precies dat
gemeenschappelijk beleefde samenspel van krachtige emoties: een gevoel van sprakeloze ontreddering
voor de onherstelbaarheid van het leed én het vaste voornemen om het leven bij de terugkeer in België
anders te gaan leven.
Maar hoé vast was dat voornemen? En hoe vast kón het blijven in een leefwereld die door de
technologische ontwikkelingen zo is ingericht, dat de ene emotie hals over kop plaats inruimt voor de
volgende en er tussen de emoties nauwelijks een hiërarchische verhouding schijnt te bestaan die het
belangrijke van het bijkomstige kan scheiden? Hier is absoluut geen sprake van een moreel oordeel.
Jongeren zijn vandaag niet “narcistischer” of onverschilliger dan ze in vorige generaties zouden zijn
geweest. De ondervinding in Auschwitz wijst eerder op het tegendeel. Maar intussen zijn de sociale
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media allang geen neutraal instrument meer waar men naar vrije keuze al dan niet gebruik van maakt
met het oog op een te bereiken doel. Nog voordat ze ons denken en beslissen bepalen, bepalen de
sociale media onze manier van denken en beslissen. De praktische werking van Facebook staat
volmaakt symbool voor deze misschien wel antropologische omwenteling.
De “posts” die men op Facebook plaatst en al “scrollend” te lezen krijgt, komen in geen andere orde te
staan dan in de orde van hun verschijning. Of ze nu normatief, verhalend, anekdotisch of performatief
zijn, ze ontlenen hun betekenis allereerst aan het moment waarop ze het daglicht zien. En dat moment
is ruimtelijk vastgelegd in een neerwaarts aflopende kolom die bodemloos is. Hoe dichter bovenaan,
hoe recenter en dus hoe belangwekkender het bericht. Hoe verder naar onderen, hoe verder uit het oog,
hoe ouder en dus hoe meer “achterhaald”. Zo werkt Facebook nu eenmaal, en de andere sociale media
doen het niet anders. Zij onthouden eigenlijk niets (tenzij in een versleuteld archief dat tegen forse
betaling en zonder medeweten van de gebruiker wordt aangeboden aan reclamemakers en bedrijven),
houden niets vast, maken geen aanspraak op een verifieerbaar geheugen en fungeren bij gratie van het
ogenblik.
Je mag dus nog zo ondersteboven zijn van een verblijf in Auschwitz en daar uitdrukking aan willen
geven, je post over Auschwitz en de daarin uitgedrukte gevoelens zullen vroeg of laat (en eerder vroeg
dan laat, zoals bleek met de jongeren die aan de reis hadden deelgenomen) hun prominente plaats
moeten afstaan aan een enthousiaste aankondiging van een bierfestival die zelf in geen tijd moet
wijken voor de snoezige video van twee ravottende poesjes.
Op Facebook zwaait vadertje “Nu” overal en altijd zijn fascinerende scepter.
Men kan deze voorstelling van zaken misschien karikaturaal vinden. Feit is dat het voor jonge en
minder jonge mensen steeds hachelijker wordt om mentaal en intellectueel overeind te blijven in de
brede en continue lavastroom van emoties, prikkels en wetenswaardigheden die sociale media uur na
uur over hen uitstorten.
Hoe onthou je de dingen, hoe hou je ze vast in een universum van onophoudelijke beweging? Hoe
onderscheid je het belangrijke van het bijkomstige? Hoe zet je een oerervaring om in een voornemen,
een voornemen in een beslissing en een beslissing in een daadwerkelijk en duurzaam engagement?
Zijn deze pedagogische vragen niet bij uitstek vragen van zingeving?
Een organisatie als Axcent kan het zich niet veroorloven ze niet ter harte te nemen.
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V. VOLWASSENENWERKING
Woord vooraf

Levensovertuiging en economie en de dialoog met en binnen de islam: zij vormden samen de leidraad
voor de volwassenenwerking in 2017. De lijn van 2016 werd daarmee consequent doorgetrokken.
De economie was ook in 2017 veel te belangrijk om haar in de exclusieve handen van “onpartijdige”
experten te laten. Wat denken religie en levensovertuiging over productie en consumptie? Hoe gaan
mensen individueel om met hun werk- en consumptiegerelateerde stress? Hoe zetten ze de stap tot
nieuwe vormen van gemeenschapsvorming en solidariteit en in welke mate kan de schat aan
eeuwenoude levensbeschouwelijke tradities daartoe bijdragen, als men beseft dat religie en
levensovertuiging in onze steden nog steeds zin en richting geven aan miljoenen mensenlevens?
Economie werd ook dit jaar het uitgelezen onderwerp van een toegankelijke dialoog tussen mannen en
vrouwen met een verschillende levensovertuiging.
Hierbij bleef Axcents bevoorrechte partner de CEFOC (Centre de Formation Cardijn). Beide
complementair werkende verenigingen zijn intussen goed op elkaar ingespeeld. Cefoc heeft een
jarenlange ervaring met laagdrempelige en emancipatorische volwassenenvorming die vertrekt van het
dagelijkse leven van de deelnemers. Axcent biedt dan weer kennis en ervaring inzake
interlevensbeschouwelijke dialoog en ontwikkelde met de jaren een duidelijke visie op sociaaleconomische rechtvaardigheid. De hernieuwde samenwerking tussen Axcent en CEFOC leverde een
workshop rond consumptie, een boekje over tijd en economie en een debat over de plaats van
levensovertuiging in de samenleving op.
De initiatieven rond de islam, anderzijds, hadden een dubbele inzet:
1° het vermeerderen van kennis over islam onder niet-moslims die het vaak moeten doen met clichés
en vooroordelen;
2° het initiëren of ondersteunen van een veilige plek voor theologisch en exegetisch zelfonderzoek
zonder taboe onder (jonge) moslims.
Voor de verspreiding van kennis rond islam mocht Axcent zich verheugen in een verlengd
partnerschap met een drietal verenigingen die al jaren voortrekker zijn in de samenwerking met de
islamitische gemeenschap in Brussel. De grootste uitdaging voor Axcent lag echter bij het ambitieuze
voornemen om in samenwerking met islamitische en niet-islamitische partners een werkgroep op te
richten waar islamitische intellectuelen (zogenaamde "pioniers") en islamitische jongeren met elkaar
in gesprek gaan. In het vierde kwartaal werden de eerste krijtlijnen van dit experiment uitgetekend. De
respons van de aangesproken intellectuelen die bijna allemaal meteen toezegden was bijzonder
hoopgevend.
Maar behalve met economie en islam was de volwassenenwerking in de tweede helft van 2017 met
een derde initiatief druk in de weer. Op verzoek van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
organiseerde de vereniging begin november een interlevensbeschouwelijke reis naar Auschwitz voor
jongeren tussen 16 en 26 jaar. Axcent had nooit eerder een georganiseerde reis naar het buitenland
ondernomen. Door de draagwijdte en gevoeligheid van de hele onderneming, besloten jongeren- en
volwassenenwerking de handen in elkaar te slaan. Bij de voorbereiding werd een brede groep van
levensbeschouwelijke en andere stakeholders betrokken, die er verschillende, op het eerste gezicht
tegengestelde opvattingen over de inzet van de reis op nahielden. De inspanningen om de violen op
elkaar af te stemmen werden beloond. Er kwam een visietekst over opzet en methodologische aanpak
van de reis die recht deed aan de gevoeligheden en verwachtingen van alle belanghebbenden. Maar dat
het initiatief uiteindelijk een overweldigende ervaring werd en als model mag dienen voor
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gelijkaardige initiatieven in de toekomst, is in de eerste plaats te danken aan de inbreng van de
jongeren zelf. Hun emotionele intelligentie en (inter)levensbeschouwelijke maturiteit zorgden voor een
groepscohesie die ondanks het onderlinge leeftijdsverschil een onvergetelijke indruk op de begeleiders
maakte.
Tot slot ontbrak ook de jaarlijkse ceremonie ter nagedachtenis van de "straatdoden" niet op het appèl.
Honderden mensen kwamen onder het oog van de pers samen in de Gotische Zaal van het Brusselse
stadhuis om de overledenen van het afgelopen jaar te herdenken die voortijdig waren gestorven aan de
gevolgen van hun dakloze bestaan. Opnieuw stond Axcent in voor het interlevensbeschouwelijke luik
van de ceremonie.
Dit rapport wordt besloten met de vooruitzichten in 2018.

LEVENSBESCHOUWING EN ECONOMIE
1. Franstalige en Nederlandstalige workshops en vormingsgroep
1.1 Workshops


Workshop "levensbeschouwing en economie" bij Beweging.net
Datum: 07-03-2017
Begeleider: Marcel Cloet
Taal: Nederlands
Deelnemersgroep: sympathisanten van Beweging.net, voornamelijk met christelijke achtergrond
Inzet en verloop: ontmoeting in het kader van de jaarlijkse inspiratiedag van Beweging.net. Het
uitgangspunt van de werkgroep was het door de raad van bestuur opgestelde gespreksdocument
"levensovertuiging en economie" (intussen in zijn gefinaliseerde versie online gezet, zie verder).
De klemtoon werd gelegd op het unieke interlevensbeschouwelijke gespreksproces dat aan de
tekst voorafging.



Workshop "Économie en dialogues" in het Maison Josefa
Datum: 12-10-2017
Begeleider: Christof Grootaers
Taal: Frans
Deelnemersgroep: multilevensbeschouwelijk (katholieke,
islamitische, joodse, boeddhistische en vrijzinnige
“vertegenwoordiging”)
Inzet en verloop: initiatief in samenwerking met de Josefa
Foundation. Als "trigger" voor het gesprek: algemene
toelichting bij het werk de afgelopen drie jaar van Axcent
rond levensovertuiging en economie, met als rode draad het
levensbeschouwelijke
bewustwordingsproces
met
betrekking tot de sociaal-economische problematiek:
- eerste bewustwording: “dit kan zo niet langer”
(bewustwording van zijn eigen malaise en onmacht
over de sociaal-economische gang van zaken);
- tweede bewustwording: de sociaal-economische
inrichting van onze samenleving is niet neutraal of “wetenschappelijk” gefundeerd, er ligt
een particuliere mens- en wereldvisie (geloofsovertuiging) aan ten grondslag;
- derde bewustwording: de levensbeschouwelijke tradities moeten samen hun recht van
spreken over een rechtvaardigere economie uitspelen.
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Volwassenenvormingsgroep "Consumptie en levensbeschouwing" in samenwerking met CEFOC
Verloop: minitraject over 3 sessies
Voertaal: Frans
Animatoren: Véronique Herman (CEFOC) en Abdinasser Rezkallah (Axcent)
Inzet: in het verlengde van de vormingsgroepen "levensbeschouwing, economie en tijd" in 20152016, werd een vormingsgroep over consumptie ingericht. De existentiële vervreemding van een
te snelle of trage tijd van productie (arbeid/werkloosheid/pensioen) zoals aan bod gekomen in de
voorgaande jaren, werd doorgetrokken naar de consumptie. Ook een onbegrensde consumptie zet
een evenwichtige, deels door levensovertuiging gestructureerde tijdsbeleving onder druk.
- 13-03-2017: inleiding en brainstorming rond persoonlijke ervaringen met consumptie
- 29-05-2017: werken met reclamespots; levensbeschouwelijke normen en waarden en
consumptie
- 09-06-2017: linkenspel in verband met globalisering en conclusies
Enkele citaten van deelnemers:
- "Ik ben van voor de oorlog. Voor mij betekent consumptie 'aandachtig zijn'. Als ik het
woord 'consumptie' hoor, weerklinkt mijn hele jeugd met zijn talloze ontberingen tijdens
de oorlog"
- "Ik werk in de marketing en ik moet dikwijls tegen mijn religieuze overtuigingen ingaan"
- "Wanneer men zijn boodschappen doet, voelt men een leegte, een moeheid. Het bewustzijn
lijkt een beetje veranderd"
- "Consumeren wordt als een familiefeest met goede herinneringen"
- "We trouwden thuis [zonder overdreven uitgaven]. Het werd een ervaring van verzet. Men
kan met weinig bepaalde dingen doen"
- "Een vorm van verzet is trouw zijn aan een levenswijze, aan een opvoeding"
- “Mijn islamitisch geloof zet een rem op een mateloze consumptie”

2. Franstalige en Nederlandstalige publicaties
2.1. Finalisering en online publicatie van interlevensbeschouwelijk
"Levensovertuiging en economie" van de raad van bestuur

gespreksdocument

2.2. Online publicatie van academisch rapport "Résistance et solidarité"
2.3 Publicatie van de Cefoc-studie Le lièvre et la tortue (december 2017) met een voorwoord van
Axcent.
Deze studie vormt de neerslag van een serie vormingsgroepen rond levensovertuiging, tijd en
economie die op initieel voorstel van Axcent werden gehouden tussen 2015 en 2017 (in samenwerking
met Cefoc en de Magrebijnse vrouwenorganisatie Sagesse au quotidien). In het voorwoord houdt
Axcent een vurig pleidooi voor de bijdrage van de religieuze en filosofische tradities aan de
samenleving, op voorwaarde dat deze tradities bereid en in staat zijn hun eeuwenoude intuïties en
ervaringen te "hertalen" voor een geseculariseerd publiek dat niet meer thuis is in de traditionele
geloofscategorieën.
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ISLAM: INTER- EN INTRALEVENSBESCHOUWELIJK
1. Interlevensbeschouwelijke dialoog met de islam
1.1. Harmony Week
In het kader van Harmony Week organiseerden El Kalima, Axcent, Coexister Bruxelles en Forum
Renaissance een workshop voor jonge moslims, vrijzinnigen en christenen rond de vraag: Wat
geloven? Het twee uur durende gesprek werd geanimeerd door Hicham Abdel Gawad.
1.2. Lezingen en lessen (in samenwerking met El Kalima, Acre, Forum Renaissance). Plaats: Espaces
(internationale gemeenschap Sint Dominicus)






02-05-2017 Lezing : Naïma El Makrini (Cismodoc) – Islam et modernité: quelques éléments
de réflexion provenant d’intellectuels musulmans contemporains
21-10-2017 Les 1 : Emilio Platti (KUL, UCL) – Les sciences religieuses en islam : parcours
historique
14-11-2017 Lezing : Mohammed Jamouchi (Axcent, Groupe de Recherches IslamoChrétien) – Spiritualité et ritualité en islam : deux religions différentes ?
18-11-2017 Les 2 : Belkacem Amarouche (jurist Europees recht) – L’Émir Abd el-Kader un
homme de méditation et d’action. Un exemple pour aujourd’hui ?
16-12-2017 Les 3 : Myriam Tonus (katholiek theologe) en Mohamed Ramoussi (islamitisch
theoloog) – Thèmes bibliques et coraniques croisés

2. Intralevensbeschouwelijke dialoog binnen de islam: Jongeren en pioniers
Het uitgangspunt van dit ambitieuze initiatief gaat terug in de tijd. Jaren geleden woonde Axcent een
lezing bij van de intussen beroemd geworden Franse islamoloog Rachid Benzine. Na afloop maakten
een aantal jongeren aanstalten om Benzine persoonlijk aan te spreken, maar werden hiervan
weerhouden door hun eigen drempelvrees: wie waren zíj om een erudiet wetenschapper lastig te vallen
met hun basale vragen of opmerkingen? Die letterlijke afstand tussen een anders zeer aanspreekbare
conferencier en jongeren die hem niet durfden naderen, kon symbool staan voor de grote kloof tussen
de leefwereld van islamitische jongeren en de academische wereld van een kleine maar zeer
dynamische groep islamitische “pioniers”. De jongeren zitten met hun eigentijdse geloofsvragen, de
intellectuelen gaan met de interpretatie van Koran en geloofstraditie nieuwe wegen op, maar om de
een of andere reden komt het zelden tot een ontmoeting tussen beide partijen.
Het initiatief Jongeren en pioniers wil op experimentele schaal bijdragen aan de overbrugging van die
kloof. De finale opzet is de inrichting van een veilige ruimte (safe place), afgeschermd tegen
islamofobie, militant secularisme en religieus fundamentalisme, waar jonge moslims en islamitische
exegeten (de “pioniers”) op regelmatige basis met elkaar in gesprek gaan in een geest van
pedagogische kruisbestuiving. Dat laatste is belangrijk. De gespreksgroep mag geen
eenrichtingsverkeer worden. De bedoeling is niet dat jongeren eenzijdig zouden leren van de pioniers
in een asymetrische verhouding van zender en ontvanger. Beide partijen zijn gelijk. De jongeren
ontmoeten van aangezicht tot aangezicht islamitische intellectuelen en maken sprekender- en
luisterenderwijs kennis met hun inzichten over een hedendaagse geloofstaal. De intellectuelen leren op
hun beurt op grond van de vragen en intuïties van de jongeren om hun academisch geformuleerde
inzichten pedagogisch op maat te snijden voor “dagelijks” gebruik. Samen werken ze dus aan de
ontwikkeling van een adequate, exegetisch gefundeerde geloofstaal die antwoord geeft op de vragen
van de jongeren en ook in klassikaal verband hun nut moeten bewijzen. Van begin tot einde zijn de
jongeren en hun leefwereld de toetssteen van het proces.
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De totstandkoming van de gespreksgroep gebeurt niet met een vingerknip. Tijd is ook hier een goede
bondgenoot. Axcent riep onlangs een voorbereidende stuurgroep samen die zich toelegt op het gesprek
tussen de intellectuelen. Vaak kennen ze elkaar niet of heel gebrekkig. Bovendien bevinden de
pioniers zich niet allemaal op dezelfde theologische of exegetische golflengte. Sommigen willen best
ver gaan in wat zij de “deconstructie” van de islamitische traditie noemen. Anderen zien hun
pioniersrol eerder binnen de grenzen van het klassieke begrippenapparaat dat in hun visie aan
“herontdekking” toe is. Het is dus zaak in een eerste fase ruim baan te geven aan het meerstemmige
karakter van de groep intellectuelen. Met het oog op een minimale cohesie wordt pas daarna een
selectie gemaakt van de pioniers die in de gespreksgroep met jongeren zullen zitten. Los daarvan maar
gelijktijdig met de dialoog tussen intellectuelen, worden jongeren naar hun vragen en verwachtingen
gepeild.
Men kan zich terecht afvragen of een niet-islamitische organisatie als Axcent wel goed geplaatst is om
een intra-islamitisch gesprek over exegese en interpretatie op gang te trekken. Is hier geen sprake van
ongeoorloofde inmenging? De islamitische intellectuelen namen zelf de mogelijke scrupules bij de
initiatiefnemers weg. Zij zagen hier minstens drie redenen voor:
1° andere geloofstradities dan de islam worden in dezelfde mate geconfronteerd met de kloof tussen
het "officiële" levensbeschouwelijke betoog en de leefwereld van de jongeren. Een bundeling van
krachten om dit euvel te verhelpen is eerder een goede zaak;
2° een belangrijk deel van de vertaling (uit het Arabisch) van het islamitisch patrimonium was in
handen van niet-islamitische islamologen; niet-moslims hebben dus onder een bepaald aspect
bijgedragen aan de overdracht van de islamitische traditie;
3° als men de islam beschouwt als een godsdienst die integraal deel uitmaakt van het
levensbeschouwelijke landschap in België, hebben "alle Belgen, en dus ook de niet-moslims, het recht
uitdrukking te geven aan wat hen in de islam interpelleert".
Op dit ogenblik zijn de partnerorganisaties in de stuurgroep Cefoc, El Kalima en Orbit. De groep
islamitische intellectuelen is tot dusver als volgt samengesteld:






Hicham Abdel Gawad
Mohammed Jamouchi
Hussein Benabderrahmane ("Abou Youssouf")
Mickaël Privot
Abdelwahid El Alami

Werkzaamheden:
 20-09-2017: werkbezoek aan Cismoc
 26-09-2017: eerste vergadering stuurgroep (kennismaking partnerorganisaties en voorstel tot
project)
 08-11-2017: tweede vergadering stuurgroep (kennismaking met Hicham Abdel Gawad en
diens ervaringen als leerkracht islam)
Gepland op 30-01-2018: derde vergadering stuurgroep (kennismaking groep intellectuelen en
methodologisch stappenplan)
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ANDERE INITIATIEVEN
1. Jaarlijkse herdenkingsceremonie "straatdoden" (03-05-2017)
Voor een nadere toelichting bij dit aangrijpende gebeuren waarbij tientallen organisaties (w.o. Axcent)
- verzameld in een "collectief" – in samenspraak met de Stad Brussel en met steun van de
levensbeschouwelijke gemeenschappen jaarlijks samenwerken om hulde te brengen aan personen met
verschillende levensbeschouwelijke achtergrond die aan hun dakloos bestaan in Brussel zijn
gestorven, verwijzen we graag naar de voorgaande jaarrapporten. Niet anders dan verleden jaar was
het publiek ingenomen met het verloop van de ceremonie. De sterke getuigenissen en de gepaste
muziek spraken zowel de oudgedienden als de nieuwkomers emotioneel erg aan. Ook dit jaar stond
Axcent in voor het levensbeschouwelijke luik.

2. Levensovertuiging: huisarrest of recht van spreken? Debat op de Foire du livre politique in
Luik (25-11-2017)
Axcent werd gevraagd een gesprek te animeren op de
politieke boekenbeurs van Luik over de plaats van
levensovertuiging in de samenleving. Aanleiding was
het door de Cefoc gepubliceerde boekje Les
convictions en débat ou au vestiare? (Vrij vertaald :
“Levensovertuiging: huisarrest of recht van spreken?”)
De macht der gewoonte wil dat men de kwestie van de
verhouding tussen “ kerk en staat” altijd in één richting
begrijpt : hoe goed verdraagt de democratie geloof en
levensovertuiging? Tijdens het gesprek stuurde Axcent
aan om die vraag bij wijze van uitdaging voor één keer
om te draaien: hoe goed verdraagt levensbeschouwing
het democratische debat? Welke prijs betaalt ze om
salonfähig te worden ? Komt ze er altijd ongehavend
uit tevoorschijn? Of verliest ze onderweg haar
vermogen
tot
kritische
weerstand?
Levensbeschouwelijk bewogen activisten als Mahatma
Gandhi en Martin Luther King jr. waren
compromisloos als het ging om hun geweldloos verzet
tegen kolonialisme, racisme, armoede en ongelijkheid.
Zouden zij vandaag de dag ter wille van de
maatschappelijke vrede niet voor "intolerant" of
"fundamentalistisch" doorgaan?

3. Denk- en werkgroep KULeuven (07-12-2017)
In het laatste kwartaal van het jaar sloot Axcent weer aan bij de denk- en vormingsgroep over
middenveld en leiderschap (KUL), dit keer met als thema "Identiteit: uitkomen of niet?".
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VOORUITZICHTEN 2018
1. Islam
1° Vormingsgroep “Jeunes et pionniers”
Tijdpad:
 30-01-2018: kennismaking tussen vijf islamitische intellectuelen + powerpoint-presentatie
door Hicham Abdel Gawad
 Maart: methodologisch overleg: welke methode en welke doestellingen om de jongeren te
ontmoeten?
 April-mei: eerste reeks interviews met jongeren
 Juni: balans van de interviews en overleg over de pedagogische krijtlijnen
 Oktober-november: eerste ontmoeting tussen intellectuelen (“pionniers”) en jongeren in de
voltallige vormingsgroep
2° Conferenties en gesprekken
 November 2018: het geslacht in islam en christendom (moslima en katholiek)
 Februari 2019: het islamitisch en christenlijk feminisme (moslima en protestante)
 Mei 2019: de evolutie van de islam in Turkijke (moslim)

2. Economie
1° Workshops “levensovertuiging en economie”: boeddhisme, jodendom, vrijzinnigheid, islam (in
samenwerking met Maison Josefa)
 15-02-2018: boeddhisme en economie (begeleider: Denis Leblond)
 April: jodendom en economie (begeleidster: Anne De Potter)
 Juni: vrijzinnigheid en economie (begeleider – onder voorbehoud: Jef Van Bellingen)
 Oktober: islam en economie (onder voorbehoud: islamitisch bankieren)
2° Volwassenenvormingsgroep: “met- en zonder papieren” (Avec et sans papiers), een
interlevensbeschouwelijke groep samengesteld uit mensen met een “legale verblijfplaats” en zonder
“legale verbijfplaats”, in samenwerking met de CEFOC.
Het project bestaat uit twee fasen :
 Eerste fase: 10 bijeenkomsten van de vormingsgroep
 Tweede fase: communicatie van de bevindingen door een task force, samengesteld uit mensen
mét en zonder papieren, op levensbeschouwelijke plaatsten, scholen, verenigingen etc
Tijdpad eerste fase:
 Februari-maart 2018: krijtlijnen van het project en interlevensbeschouwelijke en sociaal
gediversifieerde recrutering voor de vormingsgroep
 April 2018-maart 2019 vormingsgroep (10 sessies)

3. Ceremonie voor de straatdoden
 25-04-2018 (11u) in de Gotische Zaal van het Brussels Stadhuis
 Participatie van de joodse, islamitische, vrijzinnige en katholieke gemeenschap
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DRINGENDE OPROEP

De financiële toekomst van Axcent is na 2018 hachelijk. Zowel de volwassenen- als de
jongerenwerking gaan onzekere tijden tegemoet. Bemoedigend is de gunstige feedback die de
organisatie uit diverse hoek ontvangt. Axcent moet zijn over vele jaren opgebouwde know how ten
dienste blijven stellen van het Brusselse middenveld en de levensbeschouwelijke gemeenschappen,
daar zijn velen het over eens. De vereniging mag niet verdwijnen of afgeslankt.
Maar de prozaïsche realiteit trekt mee aan de mouw. Zonder geld geen verdere werking, ook de
levensbeschouwelijke sfeer – hoe verheven ook! – kan niet zonder.
Mocht de lezer van dit rapport het zijne willen bijdragen aan de financiële veiligstelling van Axcents
toekomst, dan ontvangt hij bij deze al een voorproefje van onze grote dankbaarheid!

Het team van Axcent
Brussel, 14 maart 2018
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