Ga mee op zoektocht
en maak kennis met diverse
levensbeschouwingen in Leuven

Zondag 30 mei 2021
Samen zorgen we goed voor elkaar !
Vlaams Brabantse Interlevensbeschouwelijke ontmoeting

Welkom op onze zoektocht
We nemen je mee doorheen Leuven, om kennis te maken met verschillende
levensbeschouwingen die actief zijn in Leuven.
Stel zelf je route samen!
Op 16 plaatsen in Leuven vind je een raamaffiche.
Aan sommige haltes, word je verwelkomd door
vertegenwoordigers van een organisatie.
Daar ben je welkom voor een “stoepgesprek”.
(aangeduid met een groene paraplu in de brochure)
Aan andere haltes vind je enkel een raamaffiche met de opdrachten.
(aangeduid met een gele paraplu in de brochure)
De haltes zijn gemakkelijk te herkennen aan het symbool dat we gebruiken:
de kleurrijke paraplus.
Kleurrijk, zoals Leuven kleurrijk is.
Kleurrijk, omdat er zoveel verschillende
levensbeschouwingen aanwezig zijn.
Kleurrijke paraplus die we openen om elkaar
te beschermen en om goed te zorgen voor
elkaar.
“Goed zorgen voor elkaar”
is het centrale thema van deze dag.
De tocht is bedoeld voor jong en oud en voor
iedereen die nieuwsgierig is en meer wil weten
over de rijkdom van de verschillende
levensbeschouwingen.
Bij het antwoord op de vragen horen één of twee letters.
Je verzamelt al die letters en op het einde van je speurtocht kan je met de
verzamelde letters een zin bij elkaar puzzelen.
Als je de papieren ingevuld hebt, met het antwoord en je naam en je
adresgegevens, mag je het formulier in onze “wedstrijdbox” deponeren, op het
grasveld voor hal 5. Misschien win je wel een mooie prijs!
Om 18 uur ben je weer welkom aan hal 5. We sluiten onze dag af met alle
vertegenwoordigers van de verschillende haltes.
Veel succes !

Halte 1
(Penitentienenstraat 33, Leuven)

Al Fath moskee (Islamitisch cultureel centrum)
Het Islamitisch Cultureel Centrum werd opgericht begin jaren ’90, onder de
naam van MCC (Marokkaans Cultureel Centrum).
In '94 hebben wij het pand gekocht waar we ons nog steeds bevinden.
In 2015 is het helemaal vernieuwd.
Onze hoofdzaak is het moskee gebeuren.
Daarnaast is het ook een ontmoetingsplek en heten we bezoekers welkom.
We organiseren ook lessen in de Arabische school.
Maar in de moskee worden ook feesten gehouden, voetbal wedstrijden gekeken
en quizavonden georganiseerd.
Tijdens de ramadan 2021, organiseren de 4 Leuvense moskeeën, samen met de
vzw Jet en de stad Leuven, een Iftar uitdeling voor mensen en studenten van de
streek die het financieel moeilijk hebben.

Contact: mohammed.bachiri@hotmail.be

Halte 2
(Kolonel Begaultlaan 45, Wilsele)

Al Ihsaan moskee
De Moskee Al Ihsaan werd opgericht in 200 7.
Ondertussen is de Islamitische geloofsgemeenschap erkend door de Vlaamse
Overheid.
De missie van Al Ihsaan is aan de moslims van Groot-Leuven een gebeds -en
ontmoetingsplaat ter beschikking te stellen om hun cultus te kunnen
uitoefenen.
Daarnaast worden tijdens het weekend islamitische godsdienstlessen gegeven
aan jonge kinderen. Ook sociaal-culturele activiteiten worden in de mate van
het mogelijke georganiseerd met openheid naar andere culturele of religieuze
organisaties.
Tijdens de ramadan 2021, organiseren de Leuvense moskeeën, samen met de
vzw Jet en de stad Leuven, een Iftar uitdeling voor mensen en studenten van de
streek die het financieel moeilijk hebben.
Ook financiële giften (sadaqah) kunnen geschonken worden om de Iftar te
organiseren.

Contact: Mimoun El Mesaoudi (info@alihsaan.be)

Halte 3
(Diestsesteenweg 72 C, Kessel-Lo)

Al Salam moskee
We zijn koerden van Koerdistan (Koerden van Irak).
Onze Koerdische humanitaire vereniging werd opgericht in 2015 door een aantal
Koerdische vrienden. Tot 2015 was er geen Koerdische vereniging actief in Leuven.
Door die oprichting werd een leegte ingevuld en kunnen we met elkaar
communiceren en voor elkaar zorgen in moeilijke omstandigheden.
We zijn heel actief met onze gemeenschap. Maar we werken ook samen met andere
gemeenschappen om beter te communiceren en samen voor elkaar te zorgen.
Zo werkten we al samen met een Somalische gemeenschap en met de Marokkaanse
gemeenschap.
We hebben vorig jaar tijdens de Ramadan samen met andere 3 moskeeën
voedselpakketten bezorgd aan mensen in Leuven met financiële moeilijkheden.
Dit jaar wordt die actie opnieuw georganiseerd.
We organiseren activiteiten en info-avonden voor nieuwkomers en vluchtelingen.
(Syrische en Irakese vluchtelingen)
We helpen nieuwkomers bij hun zoektocht naar een woning in Leuven.
We helpen mensen ook die tolken nodig hebben bij het OCMW, het CAW, het
ziekenhuis of tijdens
afspraken bij advocaten.
Elk jaar doen we mee aan de
opruimactie in Leuven. Als de
stad Leuven en de dienst
diversiteit en gelijke kansen
activiteiten organiseert, dan
doen we mee.
We zijn Koerd èn ook moslim.
Daarom hebben we die twee
componenten verenigd in èèn
vereniging. In ons lokaal
doen we alle activiteiten, ook
onze religieuze activiteiten zoals het vieren van het suikerfeest, het offerfeest of het
vrijddaggebed.
Ons doel is om van mensen te houden en open te staan voor iedereen, zonder
onderscheid van nationaliteit of kleur.
Contact: sheh Deler <deler.s@hotmail.be>

Halte 4
(het Paviljoentje in het Dijlepark, achter de Dijlemolens,
Zwartzustersstraat 16, Leuven. Loop langs het restaurant tot
achter in het park bij het blauwe bruggetje.)

Bahá’i gemeenschap
Onze gemeenschap is een onderdeel van de Bahá’i Wereldgemeenschap,
verspreid over de meeste landen van de wereld.
Het geestelijk en administratief centrum bevindt zich in Haïfa, Israël.
De naam die in de bahaigeschriften voor tempels
wordt gebruikt is
Mashriqu'l-Adhkár
("Dageraadplaats van
Gods lof").
Alle tempels hebben ook
een koepel
en ze zijn veelzijdig.
De bouw van de tempels
is geïnspireerd op de
lotusbloem.
De tempels worden
omgeven door een
aantal vijvers, die de bladeren symboliseren waar de lotus op drijft.
Wij volgen de leer van Bahá'u'lláh – De “Glorie van God” – waarin het raamwerk is
aangeboden voor de ontwikkeling van een verenigende visie voor de toekomst van
de samenleving. Belangrijk zijn respect voor de natuur en een harmonische relatie
tussen het individu, de gemeenschap en de bestuurders.
Wij “zorgen voor elkaar” door aanmoediging in activiteiten rond gebed, studie en
gesprek, vorming van kinderen en jongeren. Dit educatieproces mondt in veel landen
uit in projecten van onderwijs, landbouw, medische zorg.
Tijdens de corona-crisis ontmoeten wij elkaar via ZOOM, per telefoon of op een
wandeling.

Contact: leuven.bahai@gmail.com

Halte 5
(Begijnhofkerk Sint- Jan-De-Doper, Groot Begijnhof, Leuven)
14 uur Engelse viering, 16 uur Franse viering

English speaking University Parish (EUP)
EUP KU Leuven maakt deel uit van de Universitaire Parochie KU Leuven. De
gemeenschap bestaat uit internationale studenten, personeelsleden van de KU
Leuven en iedereen die mee wil bouwen aan een internationale katholieke
geloofsgemeenschap. We koesteren een open sfeer waar mensen met verschillende
achtergronden, culturen en landen, mensen van verschillende leeftijden en rangen en

standen elkaar kunnen ontmoeten.
We verwelkomen ook gezinnen met hun kinderen in onze vieringen.
Hoewel de gemeenschap voornamelijk Engels gebruikt, respecteren we ook de talen
en culturen van alle deelnemers.
We nodigen iedereen uit om actief deel te nemen aan onze liturgische vieringen, om
deel te nemen aan ad hoc comités en open gemeenschapsbijeenkomsten en om
verantwoordelijkheid op te nemen voor verschillende taken.
Liturgie wordt gevolgd door een receptie - een tijd van gastvrijheid, ontmoeting,
delen en gemeenschapsopbouw. Sacramenten worden gevierd als
gemeenschapsevenementen met voldoende voorafgaande voorbereiding.
We stellen ons dienstbaar op door solidariteits- en sociale hulpprogramma's.
Samen willen we werken aan een rechtvaardiger wereld.

Contact: ewelina.konings@kuleuven.be

Halte 6
(Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, Leuven)

GrenzenbewegenLeuven
Deze groep werd opgericht in 2011. Het is een netwerk van verschillende
levensbeschouwelijke groepen die actief zijn in Leuven.
We geloven dat dialoog en samenwerking, over de grenzen van
levensbeschouwingen heen heel kostbaar is.
Het draagt bij tot een warme samenleving. Daar willen we aan werken.
Die dialoog willen we versterken, vanuit de eigenheid van elke groep.
En zo komen we tot meer verbinding.

Deze tafel staat symbool voor Grenzenbewegen.
De tafel bestaat uit verschillende onderdelen, die uit elkaar kunnen geschoven
worden, want elke partner van grenzenbewegenLeuven is uniek.
Als de onderdelen naar elkaar toe geschoven worden, ontstaat een mooie
ronde tafel, waar plaats is voor iedereen.
We organiseren acties voor hedendaagse kwetsbare groepen: een
vredespicknick ten voordele van het vluchtelinghuis in Leuven; samen aan tafel
in één van de moskeeën; een muzikale avond ten voordele van het
kinderkankerfonds; stilte oefeningen; deelnemen aan de Erfgoeddag rond
rituelen; acties rond solidariteit ….
Zo zorgen we “goed voor elkaar”.
Contact: toos.vandenanker@skynet.be

Halte 7
(Bruulpark, ingang via Dirk Boutslaan, Leuven, schijnrechts op
het graspleintje bij de ingang)

Hindoe gemeenschap in Leuven
De Hindoe gemeenschap in Leuven is zeer divers. Ze bestaat uit mensen met
Nepalese en Indische achtergrond. Ook Belgen zonder migratieachtergrond
behoren tot de gemeenschap.
Op dit moment is de gemeenschap in Leuven nog niet sterk georganiseerd als
Hindoe gemeenschap op zich.
Maar de verschillende groepen, zoals de Nepalese groep “Bhajan” en Artofliving
organiseren hun eigen initiatieven.
Ook de Indische studentenvereniging
“Isal” - op zich geen hindoeorganisatie organiseert activiteiten rond Hindoe
feesten (Diwali en Holi).
Hindoes geloven dat Brahman (God)
aanwezig is in alles en iedereen om ons
heen.
Een belangrijke waarde is dienstbaarheid.
Mensen helpen is dienstbaarheid tonen
ten opzichte van Brahman.
Via Bhajan bijeenkomsten (sessies met
devotionele liederen), yoga en/of
meditatie sessies, collectieve maaltijden na de liederen of meditatie (Prasads)
houden we onderling contact en staan elkaar bij op moeilijke momenten.
We verdelen voedselpakketen aan Poverello. Tweedehandskleding knappen we
af en doneren we aan het Calais fonds voor vluchtelingen.
We organiseren ook jeugdactiviteiten over spirituele waarden.
De wereld is één familie. Zo zorgen we voor elkaar en de brede samenleving.

Contact: markusfobelets@hotmail.com

Halte 8
(Huis van de Tolerantie, Brusselsestraat 332, Leuven)

HuisvandeMens
Huisvandemens is een afdeling van de Unie der Vrijzinnige Verenigingen, het
overkoepelend orgaan van vrijzinnig Vlaanderen.
Sinds 2002 is het officieel erkend als niet-confessionele levensbeschouwing.
Er zijn momenteel 32 huizen in Vlaanderen en Brussel waar iedereen kan
binnenlopen voor vrijblijvende gesprekken of een luisterend oor. Gesprekken en
info over bijvoorbeeld een waardig levenseinde, wilsbeschikkingen,
levensbeschouwelijke onderwerpen en de waarden van het vrijzinnig
humanisme.
Wij helpen bij het organiseren van alle soorten plechtigheden zoals huwelijken,
begrafenissen, geboortes, lentefeest voor zesjarigen, feest vrijzinnige jeugd voor
twaalfjarigen ….
Daarnaast doen wij graag
mee aan lokale culturele en
sociale acties vermits wij
streven naar een humane,
inclusieve maatschappij.
Wij zijn ‘vrijzinnig omdat wij
niets aanvaarden als
absolute waarheid en wij zijn
‘humanisten’ omdat wij
ervan uitgaan dat ieder mens
in staat is voor zichzelf te
bepalen wat een zinvol leven
is.
Ons moreel referentiekader is de strikte gelijkwaardigheid van alle mensen
zonder enige uitzondering.

Contact: leuven@deMens.nu; marc.enckels@gmail.com

Halte 9
(Rijschoolstraat 23, Leuven)

IMSAL (KULeuven studenten moskee)
De Internationale Moslim Studenten Associatie van Leuven (IMSAL) werd in 1984 opgericht.
We zijn een zeer diverse gemeenschap van moslimstudenten. Meer dan 20 verschillende
nationaliteiten zijn vertegenwoordigd, waaronder ook Belgen.
De studenten studeren aan de KU Leuven of andere educatieve instellingen.
We helpen nieuwe studenten om gewoon te worden aan het studentenleven: we bieden
hulp bij de studies, organiseren activiteiten en steunen in het leren en praktiseren van hun
religie.
Internationale studenten helpen we met hun integratie in de Belgische samenleving.

Onze voornaamste doelstellingen: ● Het creëren van de juiste atmosfeer voor het beleven,
het beoefenen, koesteren en promoten van een islamitisch spirituele levensstijl ● Leden
aanmoedigen om deel te nemen aan vrijetijdsbesteding overeenkomstig de islamitische
waarden (bv. Hikes, sportactiviteiten ...) ● Leden aanmoedigen en ondersteunen in het
verrichten van het gebed en in dialoog treden met elkaar.
Dit jaar, tijdens de heilige maand Ramadan, organiseren wij samen met de andere
moskeeën van Leuven en vzw JET, dagelijks een iftar distributie voor studenten en
behoeftigen in Leuven.
We organiseren ook een sessie voor studenten die deze maand alleen moeten
doorbrengen, een buddy-systeem, leesgroepen en verschillende andere online activiteiten.
Op deze manier willen wij onze studenten alsook de Leuvense gemeenschap een hart onder
de riem steken tijdens deze moeilijke tijden en hen laten weten dat wij om hen geven.

Contact: alison.ahern@imsal.be

