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ZORG VOOR DE MEEST KWETSBARE! - Een taak voor elke opvoeder!

EenEen man gaat op reis van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg wordt hij 

door rovers overvallen. Ze laten hem voor dood l iggen. Een priester komt 

voorbij, maar loopt verder. Een Leviet loopt in een boog om hem heen. 

Een Samaritaan houdt halt, verzorgt de wonden van de man met olie en 

wijn, en brengt hem naar een herberg. Daar geeft hij de waard geld en 

vraagt hem tot bij zijn terugkeer voor de man te zorgen. (Lees de volle-

dige tekst in het Lucasevangelie 10, 25-37).

Je valt, je snijdt je, je wordt aangereden…, je raakt gewond. Een 

hulpvaardige medemens snelt te hulp, dient zelf de eerste zorgen toe, of 

haalt er een verpleger of dokter bij. De bekommernis van de ander doet 

deugd. Betrokken aanwezigheid werkt verzachtend, helend en genezend. 

Je voelt je uitgesloten, je bent het mikpunt van pesterijen, je hebt 

verdrietverdriet of pijn, je hebt het thuis moeil i jk…, je voelt je tot in je diepste 

zijn gekwetst. Een luisterend oor, een schouderklop, een knuffel, attent 

en respectvol zwijgen, een doorleefde aanwezigheid, iemand die met je 

waakt en bidt… Ze zijn als zijdezachte olie, als balsem voor je ziel. Dat 

we zo’n mensen mogen worden en zo’n mensen mogen zijn.

… OP EEN AUTHENTIEKE MANIER!!!

AuthentiekAuthentiek zijn is geen imitatie van een ander of van iets anders zijn. Het 

is wezenlijk jezelf kunnen zijn en dan ga je anderen raken, aantrekken, 

enthousiasmeren, aansteken. Leraren die zo leraar zijn, zijn een zegen 

voor hun collega’s, hun leerl ingen, hun school. Wilbert van Walstijn 

begint zijn artikel over ‘De authentieke leraar’ (Reflexief, juni 2003, nr. 

2) met het volgende citaat: “Aan mijn oud-leraar.  Het is al ontzettend 

lang geleden, dat ik bij jou zat in jouw klas. Wat je me leerde ben ik ver-

geten.geten. Maar ik draag nog bij me, wie je was.” (uit: Jan van Luyn, Een 

school: met mensen onderweg). “Sterker nog: de leraar kan pas onver-

getelijk worden doordat vele kwaliteiten in zijn persoon zijn verenigd. 

Ligt bijvoorbeeld niet al het meest kenmerkende hierin, dat de leerl ing 

de leraar met zijn kennis en ervaring ontmoet als persoon vanwege zijn 

geestdrift, of vanwege zijn gevoelige aard, of vanwege zijn aardige 

omgang? Een leraar moet zichzelf zijn, wat zoveel wil zeggen als dat hij 

authentiek is ook in de professionele rollen die uitgeoefend moeten 

worden in alledaagse en concrete, maar toch steeds wisselende situaties. 

Door de beroepsrol heen moet steeds de persoon zichtbaar zijn die echt 

en oprecht is, die geen imitatie is.”

Uit Leeftocht, een verademing voor onderwijsmensen

Patrick Van Nieuwenhuyse, directeur
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Concentratiescholen, scholen waar veel 

leerl ingen een lage sociaaleconomische 

status hebben of een allochtone achter-

grond, zijn even goed als andere scholen. 

Dat besluit docente onderwijskunde Griet 

Vanwynsberghe (Vives) in een doctoraat 

voor de KU Leuven. Haar bevindingen 

staanstaan vandaag in de kranten van Media-

huis.

Vanwynsberghe onderzocht de carrières 

van ruim tienduizend leerl ingen. "Een 

leerl ing die naar een concentratieschool 

gaat, ervaart daar op lange termijn geen 





“Die school is f i jn en gezell ig, de kinderen leren er wat ze 

moeten leren. Ze is niet uitzonderlijk.”









Zeggen we niet over iemand: ‘die heeft een hart van goud’, als hij eerl ijk, oprecht en 

zuiver is? Iemand uit één stuk! Iemand op wie je kan rekenen. Eén die echt goed doet en 

goedheid uitstraalt. 

Uit twee mensen met een hart van goud werd Hij geboren: Jezus. Dwars door alles heen 

heeft Hij geleefd, als een authentiek mensenkind. 

In de ogen van het Kind hadden de drie wijzen puurheid en wijsheid gezien. Dat namen ze 

mee als te koesteren ‘schatten’. Dat heeft hen gesterkt en veranderd, zodat ze in alle 

‘wijsheid’ een andere weg ‘wijsheid’ een andere weg kozen.

Laten we ook in deze adventstijd op zoek gaan naar het pure, 

het schone, het wijze in onszelf, in de ander, in het leven! Dan 

wordt God ‘authentiek’ opnieuw geboren.







preisoep

varkensgebraad-duivelse saus

erwtjes

gekookte aardappelen

tomatensoep

visfi let in brévalsaus

gestoofde wortelschijfjes

rijst

wortelsoep

kipfi let- currysaus

appelmoes

rijst

tomatengroentensoep

varkensgebraad Prince Orloff

prinsessenbonen

gekookte aardappelen

seldersoep

spaghetti bolognaise

geraspte kaas

erwtensoep

gevogelterollade

gevogeltesaus

spinaziepuree

jardinièresoep

zeefantasie

broccoli

puree

kervel-preisoep

kippenhaasje

provençaalse mix

trivell i

tomatengroentensoep

kaaskroket

witte kool

puree

aspergesoep

rundshamburger-mosterdsaus

rode kool

gekookte aardappelen

seizoensoep

vol-au-vent met champignons

geraspte wortelen

gebakken aardappelen

tomatenroomsoep met 

rundsballetjes - kerstkrokantje

ananas in currysaus

rijst met groentengarnituur
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