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Infos
Froidure
— De krant van de Federatie Abbé Froidure —

EDITO
Beste Vrienden,
Abbé Froidure had voortdurend geld
te kort. Het ene project om kansarme
kinderen te helpen was nog niet
voltooid of hij zette reeds een volgende
in gang. Zijn medewerkers spoorden
hem regelmatig aan om voorzichtig
te zijn en hij antwoordde hun telkens
opnieuw:”Kleingelovigen”!
Waren het mirakels, een samenloop
van omstandigheden, de
Voorzienigheid of een gelukkig toeval?
Daar durf ik niet op antwoorden, maar
ik kan U wel verzekeren dat hij altijd
de middelen gevonden heeft om zijn
projecten te realiseren.

DE PIVOT KOMT OP VOOR
DE WAARDIGHEID !
Sedert 1971 wil Pivot een ontmoetingsplaats creëren voor personen en
gezinnen die in grote armoede leven om zo de vicieuze cirkel van de
armoede te doorbreken en hun waardigheid terug te vinden.
“De Pivot is geen toverdoos die de problemen oplost; het is een plaats waar men samen
zoekt om eruit te geraken...” In de Pivot gaat men uit van de krachten en de wil van de
mensen om “eruit te geraken”. Over deze projecten waar iedereen partner en uitvoerder
van verandering is, daar mag men fier over zijn.

Creativiteit helpt in de strijd tegen armoede.
Om te leven met weinig middelen moeten deze gezinnen reeds ongelofelijk creatief zijn.
Maar ook als men mooie dingen maakt tijdens een workshop, kan men succes en fierheid
ervaren.
“Leven in een gezin, dat is het belangrijkste. Wij zouden graag hebben dat onze kinderen
een beter leven hebben dan wij...”
In de Pivot vechten de mensen voor hun gezin. Er zijn activiteiten voor kinderen en
volwassenen, afzonderlijk en soms samen. De vormingswerkers voor de kinderen nemen
contact met de ouders, niet om hun raad te geven maar om hun te zeggen wat zij fantastisch
vonden bij hun kinderen. Tijdens de zomer worden er kampen georganiseerd voor hen:
avontuur, leven in open lucht, creatief zijn!

Het tijdschrift voor gezinnen die zich weer rechtzetten.
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Wij hebben het oude spreekwoord
toegepast:”Help uzelf, zo helpt u God”.
Daarbij hebben wij, zoals de Abbé,
gedacht: “Kleingelovigen”!
Geloof mij of niet, maar het mirakel is
weer gebeurd. Wij hebben de middelen
gekregen om deze projecten te
financieren. Is het de Abbé die vanuit
de hemel over ons waakt? Dat is meer
dan waarschijnlijk want het is niet de
eerste keer dat het gebeurt.
Eigenlijk, toen ik erover nadacht, heb
ik begrepen dat: “U het mirakel bent”!
Want het is overduidelijk dat dankzij
uw giften en uw legaten wij wonderen
kunnen doen om de kinderen die ons
zijn toevertrouwd te helpen. Ik wil U
daarvoor hartelijk bedanken en ik durf
hopen dat U ons zult blijven helpen om
mirakels te doen. Het volstaat om erin
te geloven.
Baron Paul van der Straten Waillet
Voorzitter

Bureau Depot Bruxelles x

DEBOUT is een driemaandelijks en heel bijzonder tijdschrift. Het wordt volledig
samengesteld door een ploeg “journalisten” die in moeilijke omstandigheden leven. Het
vertelt over persoonlijke of gezamenlijke ervaringen van succes en fierheid. Het beschrijft
op een positieve wijze het leven van gezinnen die vechten tegen de miserie.

Vandaag bevinden wij ons in een
gelijkaardige situatie. Wij kregen een
tijd geleden een aanvraag voor twee
belangrijke investeringsprojecten: één
van Hof ter Heide in Antwerpen en een
ander van Pivot in Brussel. Het ging
over de renovatie van een grootkeuken
volgens de vereiste hygiënenormen en
over een volledige renovatie van het
gebouw Pivot in Etterbeek.
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Het tijdschrift is gratis. Als u het wil ontvangen,
stuur dan een email naar rédactiondebout@
gmail.com
Vaak worden gezinnen die in armoede leven
alleen maar gezien in termen van tekorten.”Zij
hebben geen... ik ga hun ... geven ...” In de
Pivot willen wij een weerspiegeling zijn van
de krachten in de gezinnen nadat de miserie
alles lijkt vernietigd te hebben.
“In de Pivot wordt je gewaardeerd voor wat
je bent en niet volgens de etiketten die op je
huid plakken; het is een springplank...”
Coördinaten:
Le Pivot vzw,
Philippe Baucqstraat 163, 1040 Brussel
Tel. 0471/646879
Meer info op de website: www.lepivot.be

Creatieve werkplaats (mozaïeken) Pivot.

In herinnering aan Henri CLARK heeft het centrum Le Senghor onlangs één van haar zalen
de naam HENRI CLARK - zaal gegeven. Henri was één van de stichters van het
cultureel centrum Senghor op de Waverse steenweg 366 in 1040 Etterbeek.
Op zaterdag 31 januari 2015 had de inhuldiging plaats.

Henri Clark
1948 - 2013

stichter van Pivot
medestichter van het
Cultureel Centrum van Etterbeek

Elke verandering naar een beter gemeenschapsleven is gebaseerd op de
promotie van hen die het minste middelen hebben. Niets zal ooit mogelijk zijn in
de maatschappij indien die gezinnen de plaats niet krijgen die evenwaardig is met
de andere.
Het belangrijkste is dat de mensen die hier samenkomen, bij henzelf ontdekken wat
er nog overblijft aan kracht en wil om “eruit te geraken” nadat de verscheidene situaties van armoede alles lijken vernield te hebben. Zelfs als het leven soms onleefbaar
is, blijft in iedereen de hoop leven dat het wel zal veranderen. Elke mens, wat ook zijn
manier van leven is, wat ook zijn mislukkingen en zijn beperkingen zijn, toch heeft hij
in zich een diep dynamisme. Door deze schijnbaar vergeten krachten te activeren
wordt men zelf de bewerker van verandering en voelt men zich waardig.

HENRI CLARK « DE LA HONTE A LA DIGNITE »
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DE FUNDAMENTELE TAAK VAN DE OPVOEDING
IN HET CONCEPT VAN SPULLENHULP.
Het woord ‘opvoeding’ betekent grootbrengen, onderhouden, naar een doel leiden,
helpen bij de ontwikkeling.
Wij hebben de opdracht om te strijden tegen armoede en uitsluiting. Om deze taak te
vervullen, maakten wij de keuze om mensen
in moeilijke situaties te begeleiden, opdat ze
zelf èn blijvend hun situatie zouden kunnen
verbeteren.

Ik wil me niet mengen in het debat over de
rol van de school, maar het lijkt me wel belangrijk om te beklemtonen dat het gezin, de
omgeving, de media en nog heel wat andere factoren veel invloed hebben op het gedrag dat een persoon zal ontwikkelen. Het is
overduidelijk dat het gebrek aan evenwicht
tussen deze factoren in de opvoeding, heel
wat schade kan veroorzaken.

Wij willen ons dus niet beperken tot gerichte en onmiddellijke hulp, noch in hun plaats
beslissingen nemen. Nadat de dringendste
problemen een oplossing kregen, trachten
we ze dus te helpen om hun situatie te begrijpen en te analyseren. Zo kunnen ze weer
hun eigen keuzes maken, met kennis van
zaken.

Dat is het geval voor bepaalde jongeren
die gehuisvest zijn in ons onthaaltehuis
@Home, die niet eens hun ouders gekend
hebben. Of voor de kinderen van de mensen die we in ons sociaal dienstencentrum
begeleiden. Hun ouders gaan gebukt onder
grote zorgen om hun financiën of huisvesting en vinden niet de nodige middelen om
hun kinderen op te voeden zoals het moet.

Onderwijs is bedoeld om kennis door te geven. Het is uiteraard een onderdeel van de
opvoeding, maar niet het enige. Opvoeding
kan formeel zijn (school) of informeel (gezin,
cultuur, godsdienst, maatschappij).

Er zijn regels die een mens leert, om ze daarna te betwisten. Er zijn regels die een mens
zal toepassen. Een ideale opvoeding leert
een mens eigen keuzes te maken … en daar
verantwoordelijkheid voor te dragen! Nu de

school weer start, pleit ik voor onderwijs van
kwaliteit, dat deel uitmaakt van een emanciperende opvoeding, om van de kinderen
en jongeren van vandaag verantwoordelijke volwassenen te maken die echt vrij zijn
om hun keuzes van morgen te maken.
Dank u voor uw steun op deze weg.
Julien Coppens
Directeur Generaal van Spullenhulp
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GETUIGENISSEN VAN MENSEN UIT LE PIVOT
“Ik zie ook dat mensen zich interesseren voor anderen en dat is belangrijk voor mij. Wij zijn belangrijk voor elkaar...”
“Een levensvisie, een blik, doelstellingen. Vechten tegen de uitsluiting van kansarme gezinnen. Hun de kans geven
om in henzelf al het positieve te ontdekken dat verborgen bleef door de meelijwekkende blikken waarmee de
maatschappij naar hen kijkt...”
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