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inhoud “De Geuzetorre” is elke 
zondag morgen open van 
10.30 uur tot 14.30 uur voor 
het VLC Aperitief. U kunt 
er samen met vrienden, 

kennissen en sympathisanten van gedachten wisselen terwijl u rustig 
geniet van een aperitiefje. Voor de kleinsten beschikt “De Geuzetorre” 
ook over een aangepaste speelruimte. Iedereen welkom dus, volgende 
zondag!

Lid worden van VLC vzw kost slechts € 5. Voor dat lidgeld ontvangt u het 
hele jaar door tweemaandelijks onze Fakkelkrant, boordevol vrijzinnige 
informatie. Bovendien verleent uw lidkaart u toegang tot het VLC Aperitief, 
elke zondagmorgen van 10.30 tot 14.30 uur.

U ontvangt deze Fakkelkrant maar u hebt uw lidgeld nog niet 
gestort? Aarzel dan niet en steun het VLC: vraag de speciaal toe 
opgestelde overschrijvingsformulieren op het secretariaat, op het 
zondagmorgenaperitief of bij één van de bestuursleden. 
Storten kan op het rekeningnummer IBAN BE63 0010 7861 1708. Graag 
met vermelding van uw telefoon- of GSM-nummer en geboortedatum. 

De Bar van het VLC werkt voor het VLC Aperitief op zondagmorgen met 
vrijwilligers. Hebt u zin om eens een handje te komen toesteken? Neem 
dan onverwijld contact op met het secretariaat!

De hall van het VLC staat ook steeds ter beschikking van kunstenaars 
die hun werk tentoon willen stellen voor de vrijzinnige gemeenschap. 
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat 
tijdens de kantooruren (8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur). Ook voor 
alle inlichtingen omtrent morele dienstverlening, plechtigheden, lidgelden, 
enz. kunt u steeds terecht op het VLC Secretariaat: Kazernelaan 1 te 
8400 Oostende, op tel. 059 50 10 40 of mail vlc.geuzetorre@skynet.be.
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Algemeen
De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en 

actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 

Oostende vzw.

De inhoud ervan wordt groten deels bepaald door 

de bijdragen van de lezers en de publicaties 

van de Oostendse vrij zinnige verenigingen HVV/

HV; HVV/OVM; VJOC De Kim; Vermeylen fonds 

Oostende; Willems fonds Oostende; UPV Kern 

Jan Dufour, Centre OP, HuisvandeMens Brugge, 

Vrienden van het Gemeenschaps onderwijs 

Oostende en het Comité Feest Vrij zinnige Jeugd 

Oostende. 

Ondertekende artikels die in de Fakkel krant 

worden op genomen drukken niet nood zakelijk het 

stand punt uit van de Vrijzinnige gemeen schap. De 

redactie eigent zich het recht toe de publicatie van 

in gezonden artikels te weigeren of in te korten.

Wie op zondagmorgen komt aperitieven of 

deelneemt aan eender welke activiteit in gericht 

door het VLC Oostende vzw of door de Grijze 

Geuzen Oostende is verplicht over een lid kaart 

met lid nummer te beschikken en die ook op zak 

te hebben! Een lidkaart bekomt u door simpel-

weg het luttele bedragvan € 5 over te schrijven 

op rekening nummer BE63 0010 7861 1708 

(BIC  GEBABEBB) van het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum, Kazernelaan 1, 8400 Oostende. Vermeld 

duidelijk uw naam en adres en als mededeling uw 

oud lid nummer, uw geboorte datum, uw telefoon-

nummer en geef ook aan of u al dan niet een 

Fakkel krant wenst te ontvangen. In de toekomst 

zullen regel matig controles plaats vinden van de 

lidkaarten op zondagmorgen of tijdens activiteiten!

Correspondentie
Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en 

bijdragen kunnen over gemaakt worden op volgend 

adres:

VLC Oostende vzw “De Geuzetorre”

Kazernelaan 1 - 8400 Oostende

Tel: 059 50 10 40 

E-mail: vlc.geuzetorre@skynet.be

Website: www.vlcdegeuzetorre.be

BTW nummer BE 0412.094.107

Het secretariaat is elke werkdag open

van 8 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Bericht aan de lezers
Uw persoonsgegevens worden, behoudens 

bezwaar van uw kant, opgenomen in een bestand 

dat beheerd wordt door het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum Oostende vzw.

Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te 

informeren over de activiteiten van de diverse 

vrijzinnige verenigingen. Overeen komstig de wet tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 

van 08/12/92 kunnen wij u op eenvoudig verzoek 

kennis geven van uw gegevens in ons bestand en 

ze eventueel corrigeren.

Verantwoordelijke uitgever
Edgard Brunet p/a Kazernlaan 1, 8400 Oostende

Tel. 059-50 10 40

vlc.geuzetorre@skynet.be

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2020

Vuistregel: bijdragen dienen ons te bereiken vóór 

de eerste woensdag van de even maanden!

• september-oktober: vóór woensdag 29 juli

• november-december: vóór woensdag 7 oktober

Druk, vormgeving en mailing
Lowyck drukkerij - Oostende

Cartoons
www.seamoose.be

Redactie
Kurt Heddebauw

colofon

WEETJES
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ACTIVITEITEN IN 'DE GEUZETORRE'

Tot nader order worden alle geplande activiteiten in “De Geuzetorre” opgeschort tijdens de zomermaanden juli en augustus. Dat betekent 
uitdrukkelijk dat er geen Dag van de Vrijzinnige Toerist, tentoonstelling, vernissage, barbecue of mosselfestijn zal plaatsvinden!

Het zondagmorgenaperitief wordt wel hervat, zij het om de twee weken, met aangepaste uren en uiteraard rekening houdend 
met de Corona maatregelen! U kunt van 11 uur tot 13 uur van een aperitiefje komen genieten op deze data: zondag 5 juli, 
zondag 19 juli, zondag 2 augustus, zondag 16 augustus en zondag 30 augustus!

CORONA-MAATREGELEN:  
VEILIGE ONTVANGST VAN 
BEZOEKERS IN 'DE GEUZETORRE' 
Bezoekers kunnen tijdens de zomermaanden 
elke voormiddag (tenzij anders aangeduid, zie 
hiernaast!) terecht aan het “Corona-proof” 
onthaal in “De Geuzetorre” voor vragen, info 
of bijstand. Er is een plexi-scherm voorzien, 
we bieden handgel, ontsmettingsalcohol 
en indien nodig een mondmasker aan en 
garanderen zo een optimale bescherming 
tegen de overdracht van virussen. We 
vragen uitdrukkelijk om maximum per twee 
personen de onthaalruimte te betreden en 
de social distancing regels te respecteren.

CORONA-MAATREGELEN: VEILIG VERGADEREN IN 'DE GEUZETORRE'
De verschillende vrijzinnige zuster verenigingen (aangesloten bij de koepel van deMens.nu/UVV) 
die werkzaam zijn in het gebouw kunnen opnieuw vergaderen, zij het volgens een speciaal 
daartoe opgesteld Corona-protocol:

•  Vergaderingen in “De Geuzetorre” 
worden vanaf heden terug toegestaan, 
zij het onder strikte voor waarden. Bij 
niet-naleving hiervan zal de gebruiker 
de toegang tot het gebouw ontzegd 
worden. Vergaderingen moeten altijd 
vastgelegd worden per vooraf gaande 
mail gericht aan het secretariaat: 
vlc.geuzetorre@skynet.be.

•  Tot 31 augustus aanstaande wordt het 
aantal aan  wezigen per vergadering 
maximaal begrensd tot 10 personen, ook 
al laat de opper vlakte een groter aantal 
toe. Bovendien moet de social distancing 
gegarandeerd worden, behalve voor 
personen die onder hetzelfde dak wonen.

•  Er wordt verplicht vergaderd in Zaal 
Lewyllie, aan de daartoe voorziene tafels 
en stoelen die klaar gezet staan. Het VLC 
voorziet wegwerp mondmaskers, hand gel 
en ontsmettings middel. Voor aanvang 
van elke vergadering ontsmet elke 
deelnemer verplicht de handen.

•  Ontsmetting van tafels en stoelen na 
gebruik is verplicht en valt onder de 
verant woordelijkheid van de gebruiker. 
Het VLC voorziet ontsmettings middel en 
poets doekjes.

•  De bar blijft gesloten, er mogen geen 
consumpties uit de koelkasten gehaald 
worden.

•  Er mag (voorlopig) geen gebruik gemaakt 
worden van technologische uitrustingen 
tijdens de vergadering.

•  Andere ruimtes, al dan niet grenzend aan 
de vergaderruimte, kunnen niet gebruikt 
worden. Uitsluitend bij een noodgeval 
kan van het sanitair gebruik gemaakt 
worden. De gebruiker voorziet altijd in 
een reiniging van het toilet na elk gebruik. 
Ook het terras is niet toegankelijk en mag 
niet gebruikt worden voor vergaderingen.

•  De verantwoordelijke houdt een lijst bij 
van de aanwezige deel nemers aan de 
vergadering en moet die kunnen voor-
leggen indien hierom gevraagd wordt 
door een overheids instantie.

•  Na afloop van elke vergadering moet de 
huisbewaarster telefonisch verwittigd 
worden bij het verlaten van het gebouw.

JULI & AUGUSTUS: OPENINGSUREN SECRETARIAAT VLC OOSTENDE
Rekening houdend met de COVID-19-maatregelen en met de interne verlof regeling hanteren wij tijdens de vakantie maanden juli en augustus 
gewijzigde openings uren voor bezoekers op het secretariaat: dagelijks van half negen tot twaalf uur, tenzij anders aan gegeven (sluiting wegens 
verlof). We blijven daar naast ook permanent per mail beschikbaar op vlc.geuzetorre@skynet.be.

JULI AUGUSTUS open van 8u30 tot 12 uur

ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo

1 2 3 4 5 1 2 gesloten

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 Ook gesloten op:

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
maandag 7 september
maandag 14 september

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31

MOREEL CONSULENT IN HET HENRI 
SERRUYSZIEKENHUIS OOSTENDE
Contacteer Conny Verkest, Moreel 
consulent Henri Serruys ziekenhuis, 
op het nummer 059 55 52 62 of via 
conny.verkest@azsintjan.be.

MOREEL CONSULENT IN 
'DE GEUZETORRE' OOSTENDE
Wenst u hulp bij het invullen van uw 
negatieve wilsverklaring of wenst u meer 
informatie over alle mogelijke aspecten 
van een waardig levens einde, neem dan 
contact op met huisvandeMens Brugge 
op het nummer 050/33.59.75 of via 
brugge@demens.nu

Tijdens de Corona Crisis wordt de dienst-
verlening gegarandeerd per mail en per 
telefoon.

 

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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Jean Pierre Strumane

Aangezien Jean Pierre zich reeds lang als een voorvechter 
van het vrijzinnig humanisme had opgesteld, met 
aandacht voor de strikte scheiding van kerk en staat en 
de ondersteuning van het officieel onderwijs zou hij zijn 
vrije tijd besteden aan het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 
“De Geuzetorre” in Oostende, geopend in 1999. 

Hij werd achtereenvolgens ondervoorzitter, voorzitter, 
secretaris en zelfs een tijdje penningmeester van het VLC 
en later opnieuw secretaris. 

Nooit verlegen om een uitdaging aan te gaan, werd 
hij in 2006 ook voorzitter van de Grijze Geuzen, de 
seniorenafdeling van het VLC. In die hoedanigheid zou 
hij ook gedurende 6 jaar medevoorzitter zijn van de 
SARO, de Senioren Advies Raad Oostende, waarin hij de 
belangen van alle Oostendse senioren behartigde maar 
die ook vanuit een vrijzinnig standpunt benaderde. De 
Quiz die hij gedurende méér dan 10 jaar verzorgde voor 
de Seniorenweek vond algemene goedkeuring bij de 
deelnemers. 

In 2018 besloot hij stilletjes aan al deze activiteiten af 
te bouwen, om zichzelf wat meer rust toe te kennen. De 
Grijze Geuzen en het VLC konden evenwel tot het einde 
op zijn steun en medewerking blijven rekenen, evenals 
zijn loge Phoenix. Hij bleef trouw aan zijn filosofische 
overtuiging tot op het einde.

Door mooie herinneringen gesterkt, nemen wij afscheid van

De heer

Jean-Pierre STRUMANE
Gewezen voorzitter van De Grijze Geuzen te Oostende

Gewezen voorzitter van het VLC De Geuzetorre te Oostende
Gewezen lid van Studiekring Phoenix te Oostende

Echtgenoot van mevrouw Andrée De Smaele

Geboren te Oostende op 15 januari 1939 en aldaar overleden
in het AZ Sint-Jan, campus H. Serruys, op 2 juni 2020.

____
Dit melden U:

Andrée De Smaele,                                                                           zijn echtgenote;

Frank Strumane,
Katrien en Jo Strumane - Torrekens,

Ruben en Ibe,                                                        zijn kinderen en kleinkinderen;

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,
de families Strumane, De Smaele en aanverwanten.
_____

Het Vrijzinnig Afscheid zal plaatsvinden in beperkte familiekring in het 
Vrijzinnig Laïciserend Centrum “De Geuzetorre” te Oostende.

Enige kennisgeving.
Online condoleren, www.uitvaart-oostende.be

Rouwadres: Familie Strumane, p/a B&C Casteleyn - De Grim

BE
GR

AF
EN

ISSEN   CREMATIES   FUNERARIUM

CASTELEYN
DE GRIM

Dries en Tim CASTELEYN - DE GRIM - tel. 059 44 80 84 

Torhoutsesteenweg 160 - Oostende - info@uitvaart-oostende.be

ONDER VOORBEHOUD: EXPO EN VERNISSAGE SABIN NYS IN SEPTEMBER – OKTOBER

Activiteiten Grijze Geuzen
Ook de activiteiten van de Grijze Geuzen zullen tijdens de zomermaanden juli en augustus stil liggen. Uitzonderlijk vindt er dit 
jaar wegens corona géén petanque plaats! Wij hopen vanaf september weer een volwaardig activiteitenprogramma te kunnen 
heropstarten. In dit verband is het de bedoeling om in juli een bestuursvergadering bij elkaar te roepen. Meer nieuws volgt dan ook 
in de Fakkelkrant van september-oktober of via sociale media!

Lieven Brussel, voorzitter Grijze Geuzen

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
IN MEMORIAM 

De Fakkelkrant nr 4 - 2020 7De Fakkelkrant nr 4 - 20206



Basisschool Vogelzang
Haverstraat 9, 8400 Oostende
T 059/50.10.99 
E info@govogelzang.be of 
directeur@govogelzang.be 
www.govogelzang.be

Leefschool De Vlieger 
Rogierlaan 12, 8400 Oostende
T 059/51.22.35 
E info@leefschooldevlieger.be 
www.leefschooldevlieger.be

MPIGO De Vloedlijn  
(Medisch Pedagogisch Instituut 
GemeenschapsOnderwijs)
Maurits Sabbestraat 2, 
8400 Oostende
T 059/50.74.90
E info@devloedlijn.be of  
directeur@devloedlijn.be  
www.devloedlijn.be

GO! Basisschool Kroonlaan
Kroonlaan 18, 8400 Oostende
T 059/70.42.95 
E info@kroonlaaan.be  
www.kroonlaan.be

GO! Basisschool August 
Vermeylen
Schermplantenstraat 36, 
8400 Oostende
T 059/70.95.12 
E info@vermeylenschool.be  
www.vermeylenschool.be

GO! Basisschool de morootjes 
Thomas Van Loostraat 56, 
8400 Oostende
T 059/32.27.45 
E info@demorootjes.be 
www.demorootjes.be

GO! Basisschool De Puzzel 
Afdeling Zandvoorde
Zandvoordedorpstraat 53, 
8400 Oostende
T 059/26.74.95 
E info@godepuzzel.be
www.godepuzzel.be

GO! Basisschool De Puzzel 
Afdeling Meiboom
August Vermeylenstraat 71, 
8400 Oostende
T 059/70.42.40
E info@godepuzzel.be
www.godepuzzel.be

GO! Basisschool 
Hendrik Conscience
Stuiverstraat 81, 8400 Oostende
T 059/70.87.46 
E info@conscienceschool.be 
www.conscienceschool.be

GO! Freinetschool 
De Zonnebloem
Ieperstraat 5, 8400 Oostende
T 059/80.78.75
E info@zonnebloemoostende.be  
www.zonnebloemoostende.be

SECUNDAIRE SCHOLEN

Athena Campus Centrum
Leon Spilliaertstraat 31, 
8400 Oostende
T 059/70.16.92 
E centrum@athenaoostende.be

Athena Campus Stene
Steensedijk 495, 8400 Oostende
T 059/50.52.61
E pegasus@athenaoostende.be

Athena Campus Olympus
Schapenstraat 45, 8400 Oostende
T 059 79 99 13
E olympus@athenaoostende.be 
www.athenaoostende.be

Centrum Deeltijds Onderwijs
Schapenstraat 45, 8400 Oostende
T 059/70.77.50 
E coordina tor@deeltijds onderwijs.com 
www.deeltijdsoostende.be

Ensorinstituut
Generaal Jungbluthlaan 4, 
8400 Oostende
T 059/50.09.31 
E oostende@ensorinstituut.be
www.ensorinstituut.be

Vesaliusinstituut
Leffingestraat 1, 8400 Oostende
T 059/70.68.70 
E info@vesaliusinstituut.be  
www.vesaliusinstituut.be

Maritiem Instituut Mercator
Mercatorlaan 15, 8400 Oostende
T 059/70.40.19 
E jan.denys.mercator@maritiemonderwijs.be 
www.maritiemonderwijs.be

Buitengewoon  
Onderwijs Aan Zee
Ter Zee
M. Sabbestraat 8, 8400 Oostende
T 059/70.34.68 
E info@terzee.be  

De Branding
M. Sabbestraat 8, 8400 Oostende
T 0492/33.99.86
E info@ov4debranding.be 
www.busoaanzee.be

Tijd om te kiezen! 

UW KIND GAAT NAAR HET EERSTE LEERJAAR …
…  dan dient u een keuze te maken uit de cursussen 

van de volgende levens beschouwingen: 
∙ Katholieke godsdienst 
∙ Protestantse godsdienst 
∙ Orthodoxe godsdienst 
∙ Anglicaanse godsdienst 
∙ Israëlitische godsdienst 
∙ Islamitische godsdienst 
Of 
Niet-Confessionele Zedenleer

 De lessen niet-confessionele zedenleer richten zich 
tot kinderen van ouders die niet tot een kerk of religie 
behoren.  

WAT BIEDT DE CURSUS?
In de lessen niet-confessionele zedenleer leren 
jongeren vrij en zelfstandig denken en handelen op 
een vrijzinnig-humanistische basis. Dit wil zeggen: via 
het vrij onderzoek, op een a-dogmatische manier, door 
de mens en het geluk van de mens centraal te stellen.

JONGEREN LEREN …
…  van alles over zichzelf en over wat mensen denken 

en doen; 
… nadenken over hoe ze willen leven; 
… waarom ze iets doen of juist niet doen; 
…  hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen 

omgaan.

De lessen zijn een ontdekkingstocht naar jezelf, de 
anderen en de wereld om je heen. Niet-confessionele 
zedenleer betekent een morele vorming waarin actief 
leren centraal staat. Dat wil zeggen dat de kinderen 
de kans krijgen om zelf te verkennen en te exploreren. 
Zo zullen ze de morele waarden die ze zelf ontdekken 
beter integreren en toepassen. 

WAT DOEN WIJ?
Aan de hand van concrete situaties of verhalen die 
aansluiten bij de leefwereld van het kind, kunnen 
kinderen zich inleven in de gedachten en gevoelens 
van anderen. Tevens leren ze hun eigen gevoelens en 
gedachten onderzoeken. Via allerlei gespreksvormen 
leren de leerlingen moraal dat niet iedereen dezelfde 
mening heeft, leren ze de mening en argumenten van 
anderen kennen en leren ze vrij en zelfstandig denken.

Via diverse spelvormen leren de kinderen zich zowel 
verbaal als niet-verbaal uit te drukken en leren ze 
handelen volgens hun eigen inzichten. Door middel 
van een groepswerk leren ze samenwerken, taken 
verdelen, verantwoordelijkheid nemen, op een 
verdraagzame en respectvolle manier met elkaar 
omgaan.

Allemaal leuke manieren waarmee we kinderen 
laten groeien tot fijne autonoom denkende en 
handelende jongeren. Jongeren die met respect en 
verantwoordelijkheidszin, op een verdraagzame en 
rechtvaardige manier, zich willen engageren om mee 
te bouwen aan een humanere wereld.

In de volgende Oostendse scholen kan uw (klein)kind 
kiezen voor de lessen Niet-Confessionele Zedenleer. 
Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met 
de school in kwestie. U vindt alle gegevens hieronder!

BASISSCHOLEN 

Basisschool De Groeiboom
H. Serruyslaan 28, 8400 Oostende
T 059/70.89.30
E info@degroeiboom.be   
www.degroeiboom.be   

Basisschool Stene
Steensedijk 352, 8400 Oostende
T 059/50.06.91
E info@basisschoolstene.be  
www.basisschoolstene.be  

SCHOOLKEUZE NC ZEDENLEER OOSTENDESCHOOLKEUZE NC ZEDENLEER OOSTENDE
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Activiteitenkalender juli – augustus 2020
Alle activiteiten worden corona-proof georganiseerd. Onder andere het aantal deelnemers is gelimiteerd. 
Daarom is inschrijven verplicht voor alle activiteiten

JULI

VRIJDAG 24 JULI ∙ 10 uur
Geleide fietstocht langs de nieuwe 
editie van de Crystal Ship 
(datum afhankelijk van het weer) 
Samenkomst aan de bib 

AUGUSTUS

ZONDAG 9 AUGUSTUS ∙ 11 uur
Geleid bezoek aan de 
tentoonstelling ‘Before the 
wave’ in het Spilliaerthuis

WEEK VAN 10 AUGUSTUS
TOT 14 AUGUSTUS
Virtuele reis naar Duitsland
Via een video-conference beleven 
we vijf avonden de geschiedenis en 
cultuur van Duitsland. Inschrijven bij 
sonja.decraemer@skynet.be. Deelname 
kost € 50: een pakket met boek, 
filmvoucher en enkele verrassingen 
wordt toegestuurd na inschrijving. 

ZONDAG 30 AUGUSTUS ∙ 11.30 uur
Bezoek aan de tentoonstelling 
Permeke in de Venetiaanse 
Gaanderijen

Een lidkaart van 
het Willemsfonds kost € 15, 
elk bijkomend gezinslid € 3.

Contactpersoon: 
voorzitter Sonja De Craemer 
Ooststraat 42B, b12 
8400 Oostende  
tel. 059 80 21 41 
sonja.decraemer@skynet.be
www.willemsfondsoostende.be

Mohamed l’Ghacham, Blauwkasteelstraat 1, © The Crystal Ship

WILLEMSFONDS

En de winnaar is … LEIF! Zij ontvangen 
op 25 oktober de Prijs De Maakbare Mens.

WAT DOET LEIF?
∙ Streeft naar een waardig levenseinde 

voor iedereen.
∙ Organiseert opleidingen van de 

LEIFartsen, LEIFnurses en andere 
zorgverleners. 

∙ Biedt informatie via de LEIFpunten,  
een website en de LEIFlijn. 

∙ Weegt mee op het beleid en voert 
actief het maatschappelijke debat.

De Maakbare Mens wil met deze prijs de 
drijvende krachten achter LEIF een hart 
onder de riem steken en hen huldigen 
voor de morele moed die ze aan de dag 
leggen om het recht op zelfbeschikking 
bij het levenseinde te garanderen.

WIM DISTELMANS,  
VOORZITTER LEIF,  
AAN HET WOORD:
" LEIF is bijzonder vereerd én verheugd 
als laureaat. Deze prijs ondersteunt 
de inzet van de LEIFartsen, -nurses en 
-consulenten en onze talloze vrijwilligers 
in het groeiend aantal LEIFpunten. Het 
is vooral een grote erkenning van de 
aandacht én het respect van LEIF voor 
de keuzes, de wil en de zelfbeschikking 
van iedereen, zowel potentiële patiënten 
als zieke mensen, ongeacht hun achter-
grond, educatie, ont wikkeling, over-
tuiging, status, cultuur, kleur, ... Niet 
onbelangrijk in onzekere tijden met 
politieke vol machten en autoritaire, 
on democratische tendensen. Mensen-
rechten én patiënten rechten blijken ook 
bij het levenseinde nog steeds luxe te 
zijn."

www.demaakbaremens.org
INSCHRIJVEN

Zondag 25 oktober
De Centrale, Gent of online
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BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN 
ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 
OF DE SEIZOENSGRIEP!

WAS REGELMATIG JE HANDEN.

GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN 
ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN 
AFSLUITBARE VUILNISBAK.

HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND? 
HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN 
JE ELLEBOOG.

BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.

1

2

3

4

V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL

ALLE INFO OP

www.info-coronavirus.be
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