Meesters in
Samenleven
In juni lanceerde De Federatie – met enkele maanden vertraging door … jawel –
de campagne ‘Meesters in Samenleven’.
Sociaal-culturele organisaties zijn essentieel
in onze samenleving. Ze zijn Meesters in allerlei. Om dat Meesterschap zichtbaar te
maken, zette de campagnewebsite ruim 140
praktijken, activiteiten en organisaties letterlijk op de kaart. Voor alle praktijken, deelbare boodschappen en leerrijke artikels kan je
terecht op www.meestersinsamenleven.be.
Hier geven we een snapshot van enkele activiteiten van de vele Meesters.

theateracademie pasform
Theateracademie Pasform – een initiatief van Pasform
vzw – organiseert vormingstheater in vijf regio’s: Oostende, Tienen, Haren-Brussel, Aarschot en Genk. Elk
jaar is er in elke Theateracademie een toonmoment en
om de drie jaar toert een grotere productie doorheen
Vlaanderen. De recentste productie “Ik ben wie ik ben
... (on)gewoon mezelf” werd gemaakt en gespeeld door
volwassenen met een verstandelijke handicap en/of autisme. De spelers nemen je mee op ontdekking in hun
leefwereld en laten zien wat inclusie voor hen betekent.
Eerlijk en puur, hartverwarmend en ontroerend. De voorstellingen vonden plaats in verschillende culturele centra. Door corona moesten er helaas meerdere geschrapt
worden. Daarnaast organiseert Pasform vormingen in de
thema’s Kunst en Cultuur, Leef en Beleef, Groen en Gezond... en vormingen voor professionals, mantelzorgers
en vrijwilligers.

de medailles van kolderbos
Inwoners van Kolderbos (Genk) die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor hun wijk
kregen daarvoor een medaille. Uitgereikt
door een andere inwoner of door medewerkers van Vormingplus Limburg die met hun
karretje vol medailles de baan opgingen.
Vormingplus Limburg trok daarbij lukraak de
wijk in. Ze spraken mensen aan en vroegen
wie ze in de wijk bewonderen om wat hij of
zij doet voor de wijk. Dat kon allerlei zijn: afval opruimen, een mama die open huis doet
voor andere kinderen, enz. Met de medailles
toont Vormingplus Limburg dat de wijk de
bijdrage van deze bewoners apprecieert.
Het project mondde uit in digital storytelling. Samen met de Wijkwerking van RIMO
Limburg en Stad Genk brachten ze in Kolderbos zes bijzondere Genkenaren samen in
een videoverhaal van hun ervaringen.

VN erkent Ferm voor solidaire acties tijdens lockdown!
In Deinze naaiden meer dan 160 vrijwilligers van Ferm in vijf dagen 1.200 transparante mondmaskers,
specifiek voor hardhorige mensen of mensen met autisme. Uit honderden nominaties wereldwijd kozen
de Verenigde Naties deze actie van Ferm als een van de 50 meest inspirerende acties op het hoogtepunt
van de Covid-19-crisis. De erkenning past in de VN-campagne over duurzame ontwikkeling wereldwijd.
Daar hebben wij maar één woord voor: Ferm!
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groetjes uit beton
Wie beter om advies te geven over leven
in lockdown dan een gedetineerde? Maar
ook: voor wie is het moeilijker dan ooit om
opgesloten te zitten, met amper lichaamsbeweging, zonder bezoek? “Groetjes uit
beton” gaf de gevangenen van Hasselt en
Oudenaarde de mogelijkheid om een brief
te schrijven naar de buitenwereld en ze kregen ook antwoord. “Groetjes uit beton” is
een brievenproject van Barbara Callewaert
in samenwerking met het August Vermeylenfonds. Het was aanvankelijk de bedoeling om
workshops te geven en een project te starten
in de gevangenissen, maar corona stak daar
een stokje voor. Het project werd omgebogen naar de handgeschreven briefwisseling
met de gedetineerden. Ze kregen vragen
zoals: hoe kom je de dagen door? Verveel je
je? Wat geeft je moed? Kan je tips tegen verveling, eenzaamheid... geven aan de buitenwereld? Maar ook: wat is je lievelingstaart?
De briefwisseling was een gigantisch succes.
De brieven worden voorgelezen op de Facebookpagina ‘Groetjes uit beton’.

Vredesactie-geweldloze
actie tegen wapenhandel
Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die
radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten
worden opgelost zonder (dreiging met) geweld. Vredesactie is een motor voor de ontwikkeling van geweldloze actie en een pacifistisch vredesbeleid. In maart 2016
herdachten actievoerders de vierde verjaardag van de
oorlog in Jemen. Aan de zetel van wapenfabriek CMI
Defence in Seraing ontrolden ze een spandoek met opschrift ‘Yémen: 60.000 morts. Stop arming Saudi’. Rode
verf symboliseerde het bloed van de vele burgerslachtoffers. Vredesactie bracht die dag ook een dossier uit
dat de Belgische betrokkenheid bij het conflict in kaart
brengt. Onder meer CMI Defence levert militair materiaal dat Saoedi-Arabië in Jemen inzet. In het voorjaar
2020 boekte Vredesactie samen met partners een belangrijke juridische overwinning. De Raad van State
schorste een reeks vergunningen voor de export van
militair materieel naar Saoedi-Arabië. De impact is niet
min: meer dan 50% van de Belgische wapenexport had
Saoedi-Arabië als bestemming, en die is nu dus stilgelegd via de Raad van State.

atelier solidair
“Samen solidair tegen armoede” was de slagzin
van de campagne van Welzijnszorg in 2019. Om
die boodschap te delen, maakten sympathisanten, medestanders en oude en nieuwe bekenden
solidariteitsaffiches. Stuk voor stuk kunstwerkjes
die in beeld brengen wat solidariteit met mensen in armoede voor hen betekent. Op 30 mei
2020 lanceerden ze de grootste onlinesolidariteitsmuur, met een boodschap van voorzitter
Marc Justaert en minister Wouter Beke en muziek van Lennaert Maes. In juni lieten ze op de
solidariteitsmuur (en op Facebook en Instagram)
dagelijks iemand aan het woord over zijn/haar ervaring met solidariteit met mensen in armoede.

