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We hebben een nieuwe website!

We zijn heel blij dat we jullie kunnen melden dat de nieuwe webstie klaar is. Onze webmaster Bert Coessens heeft
geduldig naar onze wensen en noden geluisterd en telkens opnieuw de gevraagde aanpassingen uitgevoerd. We hopen dat
dit de toegankelijkheid vergroot en het surfen eenvoudiger en duidelijker maakt. De talrijke foto’s geven een beeld van de
sfeer tijdens de activiteiten.
We nodigen u uit om even te surfen naar www.devuurbloem.be en uw feedback door te sturen zodat we de site verder
kunnen optimaliseren om aan de noden van de gebruikers te beantwoorden.
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Twee brochures over projecten van de Vuurbloem

Een project met jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen

In het voorjaar 2012 kregen twaalf jongeren in Lokeren vijf vormingssessies ‘Sociale Vaardigheden’. Dat was hen door
hun school opgelegd, in overleg met de Dienst Integrale Veiligheid van het stadsbestuur Lokeren. Pat Patfoort liet hen in
steeds wisselende groepjes conflictsituaties herkennen, nieuwe verhalen bedenken, eigen kenmerken en gedragingen
ontdekken, geweldloze oplossingen zoeken en conclusies trekken. Deze actieve vorm van leren-van-elkaar maakte bij de
meesten heel wat los en ouders en leerkrachten signaleerden al snel de eerste positieve resultaten.
Over dit project werd een brochure uitgegeven door de Dienst Integrale Veiligheid van het stadsbestuur Lokeren. Dit
project werd daarna nog tweemaal herhaald, met andere groepen jongeren.

Klik hier voor de brochure over dit project: http://www.devuurbloem.be/publicaties/Brochure_SOVA_project.pdf

Project Communicatie in Evenwaardigheid
Een bijdrage aan het welbevinden in een basisschool

In 2013-2014 begeleidde Pat Patfoort van vzw de Vuurbloem een project rond ‘Evenwaardigheid’ in basisschool Koninklijk
Atheneum Etterbeek, een van de 35 basisscholen van Scholengroep Brussel van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap. Directie, leerkrachten en kinderen werkten samen volgens een andere manier van communiceren dan het
gekende M(eerdere) en m(indere)-patroon, dat ons zo vaak doet vastlopen in conflicten.
Vertrekkend van de vaststelling dat we onderling allemaal verschillen van elkaar, nodigden oefeningen, spelvormen en
posters iedereen uit om anders om te gaan met verschillen, belangengeschillen en conflicten. Goed voor het zelfbeeld, het
zelfvertrouwen, de weerbaarheid en de zelfverantwoordelijkheid. Lees het verhaal van de workshops in de verschillende
klassen: een unieke, inspirerende ervaring voor leerkrachten, kinderen en - in afgeleide orde – ouders. Een project dat in
élke school een meerwaarde voor welbevinden kan zijn!
Over dit project werd een brochure uitgegeven door vzw De Vuurbloem.

Klik hier voor de brochure over dit project: http://www.devuurbloem.be/publicaties/Brochure_BSKA_Etterbeek.pdf
 

Appels en citroenen

'Appels en citroenen' is een vaste rubriek in de Nieuwsbrief van De Vuurbloem.

We  willen  verschillende  berichten  uit  de  media  naast  elkaar  zetten  en  vragen  aan  de  bereidwillige  lezer  om er
bedenkingen of acties rond te formuleren, bij voorkeur vanuit de 'Evenwaardigheidsgedachte'.

Je kan je gedachten, emoties, wensen in een mailtje zenden aan info@devuurbloem.be.

Wat De Vuurbloem er mee doet, staat nog niet vast. Ook daarrond is elke suggestie welkom: cocreatie?

 

De strijd tegen ongelijkheid
 
Tussen  maart  2009  en  maart  2014  is  het  aantal
miljardairs  in  de  wereld  verdubbeld,  terwijl  in
diezelfde  periode  een  miljoen  moeders  tijdens  de
bevalling  overleden  door  een  gebrek  aan  goede
zorgen. De ngo Oxfam Solidariteit gaat de strijd tegen
ongelijkheid aan.

Met  het  rapport  ‘Even  it  Up: Time to End Extreme
Inequality’, start Oxfam een nieuwe campagne tegen
ongelijkheid.  “Velen  denken  nog  steeds  dat
economische groei automatisch leidt tot meer welvaart
voor  iedereen”,  zegt  Xavier  Declercq,  directeur
beleidswerk  van  Oxfam-Solidariteit  “Dat  idee  is
compleet achterhaald. Groei concentreert steeds meer
welvaart in de handen van een kleine elite. Extreme
ongelijkheid  blokkeert  vooruitgang,  voedt  de
instabiliteit  in  de wereld en  corrumpeert  de politiek.
Wereldwijd  sterven  miljoenen  door  een  gebrek  aan
gezondheidszorg, terwijl enkele extreem rijke mensen meer geld bezitten dan ze op een mensenleven kunnen uitgeven.”

Het Laatste Nieuws (newsmonkey.be/article/18419 - Wouter Verschelden - 23/08/2014): De voetbalbond verkwistte
meer dan 420.000 euro aan hotelkamers die nooit gebruikt zijn in Brazilië. Ze 'vergaten' doodleuk het hotel voor de
spelersvrouwen te annuleren, toen die beslisten niet te gaan. En nog mooier: de vier 'topmanagers' van de voetbalbond
betalen zichzelf, naast jaarlonen van 200.000 tot 400.000 euro nog eens een bonus van 300.000 euro, te verdelen onder
hen vier. Dat zijn cijfers die doen schrikken: de voetbalbond is echt niet zo'n grote organisatie, en draait echt niet zo'n
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gigantische omzet. 

“We begrijpen dat er 21,6 banen geschrapt worden en dat daarmee 1,3 miljoen euro op jaarbasis aan loonkosten moet
worden bespaard”, klonk het eerder op de dag bij de vakbonden op VTM Nieuws “Maar gisteren zijn hier tien mensen
koudweg ontslagen op een mensonwaardige manier. Zonder enige vorm van overleg. Er waren mensen bij die 58 jaar zijn
en 38 jaar in dienst, maar er is niet gepraat over een mogelijk brugpensioen. Dat kunnen wij niet accepteren.”

Eerder deze maand kondigde de Belgische voetbalbond 20 naakte ontslagen aan, ingegeven door de digitalisering van de
administratie. De jobs waren overbodig geworden. KBVB hoopte ‘alles correct te laten verlopen’.

Uit Metro dd woe 5 november 2014:
Wereldwijd hebben meer dan 10 miljoen mensen geen nationaliteit of paspoort. De vluchtelingenorganisatie van de VN
start een campagne om de 'vergeten mensenrechtenkwestie' opnieuw onder de aandacht te brengen.

“We hebben het over verborgen gemeenschappen, die achtergesteld worden, die niet in het wereldnieuws komen behalve
wanneer de situatie zeer dramatisch is” zegt Antonio Guternes, de Hoge Commissaris van de Vluchtelingen van de
VN. (...) De meeste staatlozen wonen in landen als Myanmar, de Dominicaanse Republiek, Ivoorkust, Thailand en Letland.
Guternes omschrijft de getuigenissen die hij gehoord heeft als ‘wanhopig’. “Ik heb mensen gesproken die zeiden: 'Wij
leven als wilde dieren, niemand erkent ons, wij hebben geen juridisch bestaan, geen juridische identiteit en onze kinderen
zullen in dezelfde situatie verkeren'." Volgens de vluchtelingenorganisátie van de VN is het in de afgelopen jaren gelukt
om vier miljoen mensen een nationaliteit te geven. Als dit tempo wordt opgevoerd kan het probleem worden opgelost.

Paus Franciscus in een boodschap aan jongeren:
"La richesse n'est pas un but mais un outil. Cela doit être un outil de développement et pas d'enrichissement personel."
(Rijkdom is geen doel  maar  een  werktuig. Het  moet een  werktuig zijn  voor  ontwikkeling en  niet  voor  persoonlijke
verrijking.)

Na de tsunami in Japan in 2011 - Arthur Miller in 'All my sons':
"Alles werd verwoest... Maar het leek me dat er één nieuw ding werd gemaakt. Een soort verantwoordelijkheid. De ene
mens voor de andere... om weer op aarde in te voeren, als een soort monument dat iedereen kan voelen alsof het achter
hem stond en verschil voor hem zou maken."

Ed Murray, burgemeester in Seattle:
Het minimumloon van de werknemers wordt op korte termijn verdubbeld tot 15 dollar per uur. Dit in een akkoord van de
burgemeester,  de  bedrijven  en  de bevolking om de structurele  armoede af  te  bouwen.  Miljardair  Nick  Hennower  is
voorstander en pleitbezorger.

Etienne

 

Een training van een week in de Provence
 
De Vuurbloem organiseert een training
‘Geweldloosheid in het dagelijks leven:
geweldloos omgaan met elkaar en met
conflicten’. Deze gaat door in de Provence tijdens de
herfstvakantie van 2015 (1-7/11/2015).

Daar deze training plaats heeft in het prachtig en
inspirerend decor van het voormalig klooster van
Ségriès (bij Moustiers-Ste-Marie, in de Verdon), zal
er tijdens de activiteiten - naast de theoretische
uiteenzettingen en oefeningen - ook regelmatig
gebruik worden gemaakt van wat de natuur, de
omgeving en deze bijzondere plek te bieden hebben.

Daarenboven wordt ook de kans geboden aan de
deelnemende persoon of/en de meereizende partner
om iedere avond, na de sessies, van de uitzonderlijke
kwaliteit van de hemel van de Provence te genieten,
door deel te nemen aan een inleiding in de
sterrenkunde, aangeboden door een deskundige op
dit vlak.

Daar het voormalig klooster van Ségriès een zeer geliefde plek is om er allerhande aktiviteiten te organiseren, moeten wij
in de loop van de maand februari de beheerders in Ségriès op de hoogte brengen hoeveel inschrijvingen we reeds hebben.
We geven daarom een reductie van 100 € aan wie zich inschrijft vóór 15 februari 2015, zodat er geen risico zou
zijn dat we de training moeten annuleren.

Klik hier voor de folder van deze training: http://www.devuurbloem.be/agenda/20151101_Provence.pdf
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Ma 09-02-2015 Praatforum, in Brugge, 19.30 u – 22.00 u

Do 12-02-2015 Voordracht rond ‘Weerbaarheid bij kinderen’, in Poperinge, 19.30 u – 21.30 u 

Za 28-03-2015 Dag ‘Preventie en geweldloze hantering van conflicten in de opvoeding’ in Mechelen, 9.30 u
– 17.00u

Ma 13-04-2015 Praatforum, in Brugge, 19.30 u – 22.00 u

Za 06-06-2015 Dag ‘Preventie en geweldloze hantering van conflicten in relaties tussen volwassenen’, in
Deinze, 9.30 u – 17.00 u

Ma 08-06-2015 Praatforum, in Brugge, 19.30u – 22.00u

Zo 01-11-2015 Start training van een week ‘Geweldloosheid in het dagelijks leven: geweldloos omgaan met
elkaar en met conflicten’ in de Provence (Frankrijk).

 

Agenda voorjaar 2015
 

Voor meer informatie: zie www.devuurbloem.be
 

 

In naam van het ganse Vuurbloemteam wens ik je een hele fijne kerstperiode en een heel boeiend nieuw jaar toe!

Pat Patfoort
Voorzitster en trainster

Werkten mee aan deze Nieuwsbrief: Bert, Etienne, Jean, Malik, Marie-Jeanne, Marleen, Mayke, Pat, Paul. 

Vormgeving: Malik Weyns

 

De Vuurbloem - www.devuurbloem.be / info@devuurbloem.be
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