
Ga naar buiten. Laat de wereld binnen.

Vraag een reiziger naar zijn sterkste ervaring en 

we onbekende mensen niet enkel ontmoeten van 
aangezicht tot aangezicht, maar van ‘van hart tot hart’, 
dan ervaren we dat als bijzonder.

Op reis kent ieder van ons wel dat gevoel van 
weggetrokken te zijn uit wat vertrouwd is. Ver weg 
is alles anders. Ook de mensen. Plaatsen we ons op 
ooghoogte van ‘de vreemdeling’, dan leren we hem 
kennen met een open geest en komen we binnen in 
zijn leefwereld, dan wordt alles anders. 

Het vertrouwen dat we geven, krijgen we. 
In het toelaten van het anders-zijn van de ander 
ontstaat er een soort chemie. We moeten niet alleen 
kijken naar de buitenkant, maar blijven luisteren. Zo 
krijgen vooroordelen en vooringenomenheden geen 
kans meer en zal de ‘vreemde buitenkant’ plaatsmaken 
voor een ‘herkenbare binnenkant’. 

We zullen ervaren dat in dat anders-zijn, ja, precies in 
de verschillen, de rijkdom zit. In deze zin zijn mensen 
die wij vooreerst ‘vreemden’ noemden eigenlijk 
een zegen. De enige voorwaarde is dat we ons hart 
openstellen en ons laten raken.

Zo worden vreemden vrienden.
Als onze samenleving pluralisme hoog in het vaandel 
wil dragen, mogen we geen genoegen nemen met een 

pluralisme maar kans op slagen als we op de ander 
toestappen en écht geboeid zijn in wie hij of zij is, 
ongeacht of hij vreemdeling, andersdenkende of 
andersgelovige is. 

Het komt erop aan de waarheid aan de ander 

‘van hart tot hart’ de gouden sleutel is. Zo kan een 
kennismaking dicht bij huis een na te vertellen, rijke 
ervaring worden. Er wordt enkel aan ons gevraagd 
naar buiten te gaan en de wereld binnen te laten.

Commentaar juli 2016
Met het bijgevoegde overschrijvingsfor-
mulier kan je een vrije bijdrage doen. 

gestorte bedrag af te trekken van je jaar-

ten laatste begin april van elk jaar toege-
zonden. Veel dank.

Winkel- en postordergegevens
Gebruik onderstaande bestelkaart. Ver-
geet niet je BZN lidnummer, naam en 
adres in te vullen alvorens te verzenden.  
Bestellen kan ook via: winkel@bzn.be of 
www.bzn.be.

Betaling
Gelieve niet op voorhand te betalen. Een 
factuur wordt toegestuurd samen met 
de goederen. 


