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Een nieuw jaar bij BZN waarin een nieuwe wind 
door de organisatie waait. Er is niet alleen een 
directeurswissel (Anniek Gavriilakis neemt de 
fakkel over van Patrick Hanjoul), maar de start van 
een denkproces waarbij BZN zich – samen met 
vrijwilligers, partners en medewerkers - bezint over 
haar missie en haar plaats in de samenleving. Om 
opnieuw vanuit haar roots een krachtig verhaal neer 

te zetten en niet alleen mensen te inspireren tot meer 
openheid, empathie en verbinding en openheid, 
maar ook de allerzwaksten in de samenleving te 
versterken.  

Deze inhoudelijke boodschap kreeg ook opnieuw 
ruimte in de pers n.a.v. de directeurswissel. O.a. in 
Terzake, De Standaard en op Klara.

nieuwe wind bij bond zonder naam

Prison Talk, het project waarin ex-gedetineerden 
getuigen over de weg naar, tijdens en na 
gevangenschap breidde in 2016 verder uit. Vanuit 
scholen is er veel vraag naar getuigenissen van 
Prison Talk. Ter preventie. Ter nuancering van het 
mediabeeld. Onze sprekers nemen dit engagement 
met veel ernst op. In 2016 mochten we nieuwe 
sprekers en begeleiders verwelkomen. 

In totaal werden er in 2016 43 Prison Talks gegeven 
door 4 ex-gedetineerden en 6 buddy’s (vrijwilligers 
die de sprekers bij staan), zo bereikten we 1200 
mensen. 

Een Prison Talk boeken in je (hoge(school), vereniging 
of bedrijf kan via boekingprisontalk@bzn.be.

Ook Traliepost, het correspondentieproject met 
gedetineerden, breidt verder uit. In 2016 passeerden 
er via het Traliepostbureau 2385 brieven geschreven 
door 300 gedetineerden en vrijwilligers.

Wekelijks verwerken onze Traliepostcoaches dus 
ongeveer 45 brieven. Wil je ook schrijven met iemand 
achter tralies? Meld je aan via traliepost@bzn.be.

prison talk breidt uit



MAART MEI

Op 24 maart organiseerden we een stille wake 
aan het BZN Hoofdkantoor uit solidariteit met de 
terreuraanslagen in Brussel. Het is moeilijk te geloven 
dat gruwelijke gebeurtenissen zo dicht bij huis 
plaatsvinden. Met 100 kaarsen vormden een groep 
van buurtbewoners, studenten en moslims een kring. 
Een kring van verdriet maar met vertrouwen in elkaar 
en hoop voor de toekomst. 

Ook de jongerenbrigade reageerde op de 
terreuraanslagen. Ze trokken erop uit in Antwerpen 
voor een wildbeamactie en projecteerden positieve 
beelden en boodschappen op bekende Antwerpse 
gebouwen, zoals het MAS. 

stille solidariteit
en signalen van hoop

kick-off
sprekersteam
Een vrijwilligersteam van 15 enthousiastelingen 
werd opgeleid om in Vlaanderen het verhaal van 
Bond zonder Naam te vertellen. Tijdens de zomer 
lieten ze hun nieuw verworven vaardigheden 
los op een testpubliek. Om vanaf september 
als volwaardige spreekbuis voor Bond zonder 
Naam op te treden. Het sprekersteam verzorgde 
in het najaar 13 voordrachten.  Je kan het 
sprekersteam boeken via welkom@bzn.be.

APRIL

Meer openings-
momenten voor 
Sociale Kruidenier
In 2016 bereikte de vluchtelingencrisis een hoogtepunt. 
Ook in onze Sociale Kruidenier voelden we een grote 
impact. Aan de deur van ons Kansenhuis kende we een 
stijging van 14% in de hulpvragen. 

De Sociale Kruidenier kreeg 30% meer klanten over de 
vloer. Om deze toestroom op te vangen organiseerden 
we vanaf 1 mei een wekelijks extra openingsmoment.

opening nieuw
café voor dak- en 
thuislozen 
In juni gingen voor het eerst de deuren open van een nieuwe 
ontmoetingsplek voor thuis- en daklozen, in samenwerking met 
enkele Antwerpse organisaties. De missie van het Café zonder 
Bier van weleer -  mensen laten thuiskomen - blijft voorop 
staan, maar wordt hertaald naar de samenleving van vandaag. 
Deze ontmoetingsplaats is ingebed in een bestaande Antwerpse 
buurtwerking die nog tal van andere activiteiten aanbiedt. Met een 
buddywerking die burgers en de doelgroep koppelen willen we 
ook van betekenis zijn buiten het café-gegeven. 

’t Café ging van start met aanvankelijk twee openingsmomenten, 
sinds september 2016 met drie. Gemiddeld zien we per 
openingsmoment ongeveer 30 bezoekers. Samen met een ploeg 
van 27 vrijwilligers creëren we een ontmoetingsplek die een 
warm welkom en een luisterend oor aanbiedt. Hier kunnen mensen 
vooral zijn wie ze zijn. We geloven in de kracht van mensen om te 
blijven groeien, zelfs wanneer ze al heel wat hebben meegemaakt. 
Niet evident, maar met een gepaste en vooral milde aanpak 
bouwen we mee aan hun zelfvertrouwen en levenspad. 

JUNI JULI

Onder dit motto is Bond zonder Naam haar 
Stilte-actie gestart. Onze samenleving telt 
zovelen die de zorg voor hun gezin, hun 
vrienden en hun werk vergeten te combineren 
met de zorg voor zichzelf. Door altijd maar 
te geven en niet stil te staan bij onze eigen 
noden, geraken we uitgeput, moegestreden of 
zelfs chronisch ziek. 

Bond zonder Naam schonk in 2016 100 dagen 
stilte weg aan mensen die nood hebben aan 
stilte en weinig financiële ruimte om naar de 
stiltehoeve te gaan. 500 Huiswinkel-vrijwilligers 
gingen in Vlaanderen op zoek naar de juiste 
profielen in hun buurt. 

We hebben hiervoor 50 aanvragen 
binnengekregen, die allemaal werden 
goedgekeurd. De actie loopt verder in 2017.

gun iemand
een adempauze



AUGUSTUS

samen inburgeren
voor bedrijven

De vluchtelingencrisis vraagt 
om extra inzet voor integratie 
en inburgering. Daarom zet 
BZN in 2016 extra in op dit 
thema via Samen Inburgeren. 
Het concept is eenvoudig: 
verbind iemand die nieuw is 
met iemand die hier al een 
tijdje woont. En vraag of de 
een de ander wegwijs wil 
maken in de samenleving. 
Dat is Samen Inburgeren in 
een notendop. 

Samen Inburgeren-buddies 
zorgen voor oriëntatie in de 

gemeente en ze ondersteunen 
waar nodig: schoolbegeleiding, 

ondersteuning om werk te zoeken, 
papieren naar de juiste instanties 

brengen en samen Nederlands 
oefenen. BZN startte met een 
vernieuwend traject hierbinnen, 
namelijk een samenwerking met 
bedrijven. 

Een eerste groep bedrijven (Boss 
Paints, Durabrik, Mathieu Gijbels, 
Schoenen Torfs, Quinx) engageert 
zich om samen met hun medewerkers 
vluchtelingen die in ons land 
kunnen blijven te ondersteunen 
bij hun integratie. Een groep 
medewerkers werkt daarbij samen 
aan een inburgeringstraject om een 
nieuwkomer te helpen integreren. 

Er werden in een eerste fase 30 
werknemers bereid gevonden om 
deel te nemen.

Als reactie op de stakingen in de Brusselse gevangenissen 
lanceerde BZN de oproep naar burgers om mee de gevangenis 
in te gaan. We liggen namelijk wakker van het gemak waarmee 
er gesproken wordt óver mensen die leven en werken in de 
gevangenis. Maar niet mét. Daarom nodigde Bond zonder Naam 
burgers uit om kennis te maken met de wereld achter de muren en 
de dialoog aan te gaan met (ex)-gedetineerden en dienstverleners.

400 burgers reageerden op onze oproep. BZN organiseerde in 
2016 6 gevangenisbezoeken (Hasselt, Oudenaarde, Ruiselede, 
Antwerpen, Hoogstraten, Leuven-Hulp) en bracht zo 110 burgers in 
contact met de wereld en de mensen achter de muren. Deze actie 
leverde BZN ook heel wat persaandacht op (o.a. VTM Nieuws, VRT 
Journaal, De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, 
Radio 2, …).

Je kan je aanmelden om mee achter tralies te gaan via 
gevangenisbezoek@bzn.be.

Gevangenisbezoeken
voor burgers

SEPTEMBER

week van verbondenheid
Tijdens de Week van Verbondenheid 
(29/9-9/10) gingen Samenlevingsopbouw 
en Bond zonder Naam de strijd aan 
tegen vereenzaming door in te zetten 
op menselijk contact. Centraal staat 
de Langste Eettafel, waarbij mensen 
doorheen heel Vlaanderen samen aan 
tafel schuiven en een maaltijd delen. De 
editie van dit jaar focuste op ‘Migratie en 
eenzaamheid’. Dat is niet toevallig want 
uit onderzoek blijkt dat veel nieuwkomers 
in België snel vereenzamen. Een nieuw 
netwerk uitbouwen is niet evident, zeker 
niet wanneer taal een extra barrière vormt.

Tijdens de Week van Verbondenheid 
schoven meer dan 24.000 burgers aan 
bij een Langste Eettafel om een signaal 
van verbondenheid te geven in hun buurt 
én naar nieuwkomers. Dit is een stijging 
van 6.000 deelnemers in vergelijking met 
de editie van 2015. De Week kreeg ook 
heel wat persaandacht: naast heel wat 
lokale pers werd er ook bericht in het VRT 
Journaal over de Langste Eettafel.

De Week van Verbondenheid werd 
afgerond met een slotmoment in het 
Vlaams Parlement waarbij mensen met 
een migratieachtergrond het gesprek 

aangingen met Vlaamse politici (o.a. 
Jan Peumans, Yasmine Kerbache, Imade 
Annouri, Bart Caron, Sonja Claes, …). 
Zo willen we dit signaal van de Vlaamse 
burgers aan politici doorgeven en hun 
bewust maken over (psycho-sociale) 
drempels bij inburgering.

Opvang van asielzoekers is een zeer 
actueel en gevoelig thema. Er wordt heel 
wat gepraat over vluchtelingen. Maar we 
willen mensen ook de kans geven om 
asielzoekers ook echt te ontmoeten. 

Daarom organiseerde BZN 2 rond-
leidingen in opvangcentra voor 
vluchtelingen (Leopoldsburg en Linker- 
oever). We tonen de werking van 
een asielcentrum en hoe het leven 
eraan toegaat. We geven ook inzicht 
in migratiestromen en in hoe een 
asielprocedure verloopt. Tot slot zijn er 
ontmoetingen met vluchtelingen zelf. 
Zodat je de bewoners ook echt vragen 
kan stellen over hun leven en situatie.

Wil je ook een kijkje nemen achter de 
muren van een opvangcentrum? Mail 
naar rondleiding@bzn.be



SEPTEMBER OKTOBER

Workshops 
verbindend 
en empatisch 
luisteren 
Net zoals de vorige jaren organiseerde 
BZN overal in Vlaanderen luister-
workshops, waarin we burgers 
opleiden om op een begripvolle en 
onbevooroordeelde manier leren 
luisteren naar hun omgeving. 

Wie empathisch luistert, kan mensen 
helpen om te weten te komen wat ze 
voelen, denken en willen. Een écht 
luisterend oor kan wonderen doen. 

13 vormingsvrijwilligers gaven 47 
workshops over heel Vlaanderen en 
bereikten zo 359 deelnemers. 

Op 24 oktober lanceert Bond zonder Naam haar 
nieuwe communicatiestijl. We zijn hiervoor niet 
over 1 nacht ijs gegaan. Vrijwilligers, medewerkers 
en bestuurders werden bij dit proces van een jaar 
nauw betrokken. 

Gedreven door de zorg voor de meest kwetsbaren 
blijven we trouw aan onze roots. Iedere dag 
werken we aan een zorgzame samenleving 
waar elk mens telt. Vanuit het hart. Deze drie 
woorden verwijzen naar de ‘cultuur van het hart’ 
waarover Phil Bosmans graag sprak en die voor 
hem centraal stond. ‘Vanuit het hart’ is dan ook de 
nieuwe baseline van Bond zonder Naam.

Met de spreuken keren we terug naar de eenvoud 
van de beginjaren van Bond zonder Naam. 
Onze boodschap, een inzicht, een doordenker 
gepresenteerd in al zijn puurheid. Zo willen we 
voortaan bij jou in de huiskamer hangen. 

Ook het magazine en de website werden 
opgefrist. Hier brengen we hoopvolle verhalen. 
Inspirerend en bezield om zoveel mogelijk 
mensen mee te nemen in ons verhaal. We hebben 
jongere generaties nodig om een zorgzaam en 
verbindend samenlevingsklimaat te stimuleren. 

Wil je je abonneren op de nieuwe spreuken en 
het ZIN magazine? www.bzn.be

bond zonder naam
komt naar buiten met
nieuwe huisstijl

NOVEMBER

Kom binnen
en zet u actie
Gewapend met een stel boekstoelen trokken 
we rond met 10.000 ‘Kom binnen en zet u’ 
raamstickers om mensen uit te nodigen voor 
een goed gesprek. Het ijs werd gebroken met 
een verrassend duo dat de toon zet. Bijzondere 
mensen die inspireren en begeesteren. Mensen 
die onbewust een hartstocht of levenswijze 
delen, maar elkaar nog niet kennen. 

Vrijdag 18 november waren we te gast bij 
Hogeschool PXL Hasselt met kunstenaar Koen 
Vanmechelen en onderneemster Paula Marckx 
(90). Maandag 21 november ging econoom 
Geert Noels in gesprek met creatief ondernemer 
Mohammed Ouaamari (26, bekend van Twitter 
en politiek platform #ophef) @Thomas More 
Hogeschool Mechelen. Nadien zorgde Steven 
De Bruyn voor intieme wagonconcertjes op de 
trein Mechelen-Oostende.
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dEcEMBER

Levenslessen-
campagne
We leven in een angstcultuur: 1 op 10 Belgen kampt met 
een angststoornis. “Onze maatschappij slaat door in 
angstgevoel”, zegt psychiater Damiaan Denys. “Het is een 
product geworden waar de media gretig op in speelt: 
angstpraat verkoopt”. Het genereert clicks. Zo krijgen mensen 
de idee dat de wereld en de ander gevaarlijk en bedreigender 
zijn dan vroeger. En zo houden we de angstcultuur ook in 
stand. Bond zonder Naam wil een tegensignaal geven vanuit 
burgers zelf.

De angstcultuur heeft een fundamentele invloed op de 
veerkracht van onze samenleving. Bond zonder Naam nodigt 
burgers daarom uit om hun levenslessen te delen om zo 
het maatschappelijk vertrouwen te versterken. BZN wil een 
database aan collectieve levenswijsheden aanleggen en delen 
met elkaar. Je kan dit doen via www.bzn.be/nl.mijn-levensles.
 
Ter gelegenheid van deze actie werden ook 7.500 
gedetineerden uitgenodigd om een levensles in te dienen 
via de jaarlijkse pakjesactie waarbij een kaartje werd gestoken 
in het eindejaarspakket. Deze pakketten worden in de 
gevangenis van Antwerpen gemaakt door 15 gedetineerden 
en 3 vrijwilligers van BZN. Zo geven we jaarlijks 3 dagen 
werk aan de gevangenis en bezorgen we 7.500 pakjes aan 
gedetineerden in Vlaanderen en Brussel.


