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Phil Bosmans 
3 keer 
in de kijker”
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THEATER
Eind 2017 moest acteur Gène Bervoets de aangekondigde 
theatermonoloog ‘Verbeter de wereld’ uitstellen wegens 
gezondheidsproblemen. Met een jaar vertraging trekt Gène Bervoets in 
het najaar 2018 langs de 16 theaterzalen met de voorstelling ‘Verbeter de 
wereld’. Een jaar nadat hij op zijn eigen grenzen stootte, legt hij de vinger 
op de wonde. Hoe hij na moeilijke maanden uit het dal klauterde, koppelt 
hij in de voorstelling aan hoe Phil Bosmans met Bond zonder Naam het 
thema kwetsbaarheid en menselijkheid op de kaart zette. 



JANUARI 3

“Vandaag kan ik zeggen dat ik wéét wat het is om met die 
kwetsbaarheid om te gaan. Het maakt toch een verschil en mijn respect 
en bewondering ten aanzien van Phil Bosmans zijn er alleen maar op vooruit 
gegaan. Het is bijna een geluk bij een ongeluk dat ik hem pas dit jaar mag 
vertolken.”

BOEK 
Naast de theatervoorstelling kwam ook het gelijknamige boek van Rick de 
Leeuw en Rombout Nijssen weer in de aandacht. Het toont de relevantie 
van Phil Bosmans in de huidige wereld. De auteurs gingen daarvoor in 
gesprek met o.a. Rik Torfs, Dirk De Wachter en Jef Colruyt. 

EXPO
De gemeente Meeuwen-Gruitrode en Bond zonder Naam lanceerden 
ook het “Huis van Phil” om zijn inspirerende werk en leven blijvend in de 
kijker te zetten. Locatie werd de mooie commanderij in Phils geboortedorp 
Gruitrode, waar ook een pop-up expo doorgaan in september en oktober. 



Jongeren 
maken kennis met 
vluchtelingenthema 
tijdens inleefreis 

Tijdens de krokusvakantie (9 – 18 februari) vertrokken 14 
enthousiaste leerlingen en 6 leerkrachten uit 7 verschillende 
scholen samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 
Bond zonder Naam op inleefreis Road of Change rond het 
vluchtelingenthema. De groep bezocht plaatsen in Europa die 
een belangrijke rol spelen in het Europese asielverhaal. Door 
te gaan praten mét in plaats van óver mensen op de vlucht, 
ontdekten ze wat hun werkelijke situatie is. 

De groep trok naar Slovenië, Kroatië, Servië en Italië om 
er kennis te maken met de minder fraaie kanten van onze 
samenleving. 
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Jongeren 
maken kennis met 
vluchtelingenthema 
tijdens inleefreis 
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“Door met eigen ogen de situatie ter plekke gezien te 
hebben, zal ik na de reis meer mensen kunnen sensibiliseren 
en aanzetten tot actie”, aldus Janne Boeckx, een van de 
jongeren. 

Met hun Road of Change willen de jongeren ook 
komaf maken met enkele hardnekkige stereotyperende 
commentaren. Pieter: “In mijn eigen vriendengroep ervaar 
ik soms nog wantrouwen en zelfs racisme. Dat het profiteurs 
zijn. Ik zie het als mijn opdracht om zoveel mogelijk mensen 
te overtuigen van het tegendeel. De angsten die die mensen 
hebben moeten doormaken op zoek naar een toekomst, 
kunnen wij ons echt niet voorstellen.” “We spreken zo graag 
over migranten, maar vergeten dat het ook mensen zijn. Hoe 
kan je het mensen nu kwalijk nemen dat ze wegvluchten van 
onrecht?”, zegt Lucas verontwaardigd.

Road of Change werd breed opgepikt door de pers. De 
Morgen, De Standaard, Radio 1, Canvas, Het Nieuwsblad, 
Studio Brussel, Gazet van Antwerpen, ... zetten de inleefreis 
en het vluchtelingenthema in de kijker. 

FEBRUARI



Instagrannies 
delen levenswijsheid
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Tachtigplussers worden zo vaak alleen maar op hun zorgbehoefte 
aangesproken, terwijl ze een leven vol waardevolle ervaring achter de rug 
hebben. Tegelijk zoeken jongeren naar inspiratie en reflectie, om het leven 
te liken. 

Bond zonder Naam brengt hen samen op Instagram. Deze influencers 
poseren niet met een latte macchiato met spirulina, maar met een koffie 
verkeerd. Zij vertellen over wat het leven hen geleerd heeft, over wat er 
overblijft als je de tachtig gepasseerd bent. Wat bleek er écht belangrijk?

We gaan op bezoek bij ouderen, luisteren naar hun levenslessen en 
schrijven daarover een kort poëtisch tekstje, voorzien van een mooie 
portretfoto.

De foto wordt samen met het tekstje met jongeren gedeeld via de account 
@_instagrannies. 

Na uitgebreide persaandacht (o.a. Van Gils en Gasten, Het Laatste Nieuws)  
krijgt de oudere bezoek van een vrijwilliger, die de teksten, foto’s en leukste 
reacties bezorgt. Zo is de uitwisseling wederzijds. 

Volg de verhalen en de reacties op 
https://www.instagram.com/_instagrannies 



Vakantie. Het klinkt velen in de oren als 
de normaalste zaak van de wereld. Want 
iedereen heeft recht op vakantie, toch? 
Iedereen? Ja iedereen. Daarom nam de 
ploeg van ’t Café, onze ontmoetings-
plek voor dak- en thuislozen, tijdens de 
Paasvakantie 25 gasten mee voor een 
midweek in de Ardennen. 

“We laten mensen die doorgaans op 
straat leven, ontsnappen aan de harde 
en rauwe dagelijkse realiteit en aan de 
vele prikkels van de stad. Even moet 
wie dak- of thuisloos is, niet denken aan 
overleven. 

Ook de normale werking van ’t Café liep 
gewoon door. Ze staat voor echte ont-
moetingen, bij een warme kop koffie. 
Gemiddeld zien we per week meer dan 
100 bezoekers. Samen met een ploeg 
van een 20-tal enthousiaste vrijwilligers 
creëren we een ontmoetingsplek die 
een warm welkom en een luisterend oor 
aanbiedt. Hier kunnen mensen vooral 
zijn wie ze zijn. ’t Café wordt mogelijk 
gemaakt door de samenwerking tussen 
Samenlevingsopbouw, Stad Antwerpen, 
Free Clinic, De Loodsen, Het Vlot, PSC 
en CAW Antwerpen en Bond zonder 
Naam. 

 ‘t Café wil net die mensen die uit onze 
samenleving dreigen te vallen, elders 
verjaagd worden en geen kansen meer 
krijgen, de hand reiken. Op die ma-
nier krijgen ze toegang tot cultuur en 
kunnen ze ontsnappen aan hun harde 
dagelijkse realiteit. U kan deze werking 
steunen met een gift.

Doe een gift voor ‘t Café. Storten kan via 
rekeningnummer BE33 5230 8009 0046 
met mededeling “gift ‘t Café”. Hou er 
rekening mee dat je voor elke gift vanaf 
€40 recht hebt op een fiscaal attest.

OOK DAK- EN THUISLOZEN HEBBEN 
RECHT OP VAKANTIE

APRIL 7



In 2018 kregen opnieuw telkens 25 bur-
gers de kans om mee te gaan op gevan-
genisbezoek en in dialoog te gaan met 
cipiers en gedetineerden. Een unieke 
kans om kennis te maken met de wereld 
achter de muren. 

Na het succes van onze vorige oproepen, 
organiseerden we ook jaar nieuwe ge-
vangenisbezoeken, dit telkens voor een 
kleine groepen van 25-tal burgers. 
Interesse? Schrijf in via gevangenisbe-
zoek@bzn.be.

Via Prison Talk leidt Bond zonder Naam 
ex-gedetineerden op tot sprekers die je 
kan boeken als bedrijf, school of orga-
nisatie. Ze vertellen hun ervaringen over 
hoe je in de criminaliteit belandt, hoe het 
leven in de gevangenis eraan toe gaat 
en hoe het is om weer vrij te komen. 

Een meer dan ongewone voordracht die 
beklijft. In 2018 werden bijna 40 lezingen 
geboekt door scholen, verenigingen en 
bedrijven. Alles bij elkaar bereikten onze 
Prison Talks bijna 1250. 

Wil jij ook een Prison Talk boeken? 
Dat kan via boekingprisontalk@bzn.be. 

Ook Traliepost, het correspondentiepro-
ject met gedetineerden, breidt verder uit. 
In 2018 passeerden er via het Traliepost-
bureau een 3000-tal brieven geschreven 
door 470 duo’s van gedetineerden en 
vrijwilligers. Wekelijks verwerken onze 
Traliepostcoaches dus ongeveer zo’n 60 
brieven. Wil je ook schrijven met iemand 
achter tralies? Meld je aan via 
traliepost@bzn.be.
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GEVANGENISBEZOEKEN, 
PRISON TALK EN TRALIEPOST 

MEI
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7500 klanten voor 
de sociale kruidenier 

Het Kansenhuis van Bond zonder Naam 
is een plek waar kansarme mensen 
een duwtje in de rug te geven. De 
sociale kruidenier in het Kansenhuis 
krijgt jaarlijks ongeveer 7500 betalende 
klanten over de vloer. Maar de prijs ligt 
natuurlijk veel lager dan in een reguliere 
supermarkt. Het helpt mensen om hun 
waardigheid te behouden. Een aanpak 
die meer en meer gevolgd wordt door 
andere organisaties. “We streven naar 
een zo klein mogelijke machtsspanning 
tussen hulpgever en hulpvrager. Dat je in 
armoede leeft, geen werk of geld hebt, 
doet al genoeg afbreuk aan je eigen 
waardigheid. Ook de voeding die ze als 
klant bij de sociale kruidenier kopen, 
mag nooit voorbij vervaldatum zijn.”

Doe een gift voor het Kansenhuis
Het Kansenhuis heeft jouw steun 
broodnodig om mensen in nood te 
kunnen helpen. Met jouw gift kunnen 
mensen in armoede levensmiddelen 
kopen in de sociale kruidenier en 
vinden ze weer aansluiting met de 
samenleving. Ook voor de fundamentele 
renovatiewerken van het gebouw 
hebben we jouw steun hard nodig. 

Storten kan via rekeningnummer 
BE33 5230 8009 0046 met mededeling 
“gift Kansenhuis”. Hou er rekening mee 
dat je voor elke gift vanaf €40 recht hebt 
op een fiscaal attest. 

JUNI



Praten mét ipv óver 
mensen op de vlucht

Opvang van asielzoekers is al enkele jaren een zeer actueel en gevoelig 
thema. Er wordt heel wat gepraat over vluchtelingen. Clichébeelden 
als gelukszoekers, terroristen, profiteurs worden vaak gebruikt vanuit 
onwetendheid of angst. Bond zonder Naam creëert ontmoetingskansen 
om vluchtelingen zelf in de ogen te kunnen kijken en een mening te 
vormen.

We willen mensen ook de kans geven om asielzoekers echt te ontmoeten. 
Daartoe organiseren we ook rondleidingen in opvangcentra voor 
vluchtelingen. 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. Tijdens de ontmoeting met vluchtelingen kunnen er 
ook aan henzelf vragen gesteld worden over hun leven, huidige situatie en 
mogelijke toekomst. 

In 2018 bereikten we zo’n 100 mensen met onze rondleidingen in het 
asielcentrum van Antwerpen Linkeroever, Eeklo en Heusden-Zolder.

JULI10



AUGUSTUS

Meer dan ooit wil Bond zonder Naam aandacht besteden aan stilte en 
vertraging. Want verlangzamen en stilte omarmen maken oplossingen 
mogelijk. Daarom organiseerden we afgelopen zomer een aantal 
stilteactiviteiten. Tijdens de maanden augustus en september nodigden 
we 60 mensen uit om de kracht van stilte te komen ontdekken op 
diverse plekken over heel Vlaanderen. 

Een greep uit het aanbod:
 – Stiltevoormiddag aan de Kluis in Bolderberg met stiltemeditatie, 

wandeling en teksten over de stilte.
 – Samen lezen over de stilte in Antwerpen. Samen genieten van verhalen, 

fragmenten en gedichten uit de brede wereldliteratuur. We verkenden het 
thema stilte in al haar lagen. 

 – Ligconcert door pianist Steven Vrancken in Mortsel. Een totaal andere 
luisterervaring, liggend, met je ogen dicht, genietend van een concert.

 – Bezoek aan de abdij van Westmalle. Proeven van de stilte in de 
abdij en deelname aan het gebed, de eucharistie of een ander 
gebedsmoment. 
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Aandacht voor stilte 
en vertraging 



Net zoals de vorige jaren organiseerde 
BZN overal in Vlaanderen workshops 
rond empathisch en verbindend luisteren. 
Afgelopen jaar onder de naam “De 
kracht van luisteren”. Ook in 2018 was 
de workshop met bijna 40 workshops en 
400 deelnemers weer een succes. We 
leerden burgers op een begripvolle en 
onbevooroordeelde manier luisteren naar 
hun omgeving. Want wie empathisch 

luistert, kan mensen helpen om te 
weten te komen wat ze voelen, denken 
en willen. Een écht luisterend oor kan 
wonderen doen. Elke deelnemer ontving 
ook een werkboek, waarin zowel de 
theorie als de praktijkoefeningen een plek 
kregen. 
‘Deze workshop hielp me om telkens 
weer te trachten een stapje terug te 
zetten en eerst aandacht te proberen 

schenken aan wat er echt gezegd wordt, 
alvorens al klaar te staan met mijn idee. 
En ja, steeds vaker besef ik dat ik niet 
meteen iets hoef te zeggen. Dat ik niet 
altijd iets hoef toe te voegen aan wat 
er gezegd wordt. Echt luisteren is op 
zich een meer waardevolle manier van 
deelnemen aan een gesprek.’
(Patricia Claes)

DE KRACHT VAN LUISTEREN

12 SEPTEMBER
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Van 22 september tot 30 september organiseerde BZN samen met 
Samenlevingsopbouw de nieuwe Week van Verbondenheid. Want hoe sneller en 
technologischer de wereld wordt, des te belangrijker worden die échte menselijke 
ontmoetingen. We zetten afgelopen jaar voluit in op het belang van een zorgzame 
buurt, het kloppend hart van een samenleving. Lukt het mensen daar om 
gesprekjes aan te knopen, is een belangrijke horde genomen om ook hun plek in 
de samenleving te vinden. 

Samen eten, praten en ervaringen delen schept moeiteloos een band met 
anderen. En sterke schakels zorgen voor een zorgzame buurt. Ook in 2018 
dekten we daarom de virtuele Langste Eettafel, meer dan 125 geregistreerde 
tafels en bijna 25.000 deelnemers.

www.weekvanverbondenheid.be

Zorgzame buurten centraal
tijdens Week van verbondenheid

OKTOBER



Het gebouw waar het vroegere Café zonder Bier was gevestigd, 
werd in 2018 door sociale partner Beschut Wonen Min gereno-
veerd tot twee appartementen. Dit jaar konden twee geïnterneer-
den die op proef vrij waren, er komen wonen. Mensen met een 
interneringsstatuut hebben een misdrijf gepleegd, maar lijden 
aan een psychiatrische problematiek, die maakt dat zij niet in 
staat zijn hun daden te controleren. Beschut Wonen Min zal net 
als voor haar 50 andere wooneenheden ook hier werken met een 
huurprijsberekening op basis van inkomen. 

Met de renovatie kan het gebouw in de Familiestraat 8 in Antwer-
pen weer een plaats worden waar mensen elkaar kunnen ontmoe-
ten, en ook kunnen ont-moeten. Betaalbaar wonen is voor deze 
doelgroep een belangrijke stap richting ‘Hoogst haalbare graad 
van zelfstandigheid’, van kwetsbare patiënt naar een vrij burger. 

Bond zonder Naam blijft eigenaar van de gerenoveerde woning. 
Beschut Wonen MIN kan 30 jaar lang haar doelgroep de moge-
lijkheid bieden om in een zo zelfstandig mogelijke woonvorm, 
maatschappelijk aanvaardbaar en constructief te functioneren. 
Een mooie win-win samenwerking waarbij vooral de meest kwets-
bare mensen baat hebben. 

NOVEMBER

Twee appartementen voor de 
meest kwetsbaren



DECEMBER 15

Naast de traditionele verkoopsproduc-
ten lanceerde Bond zonder Naam eind 
vorig jaar ook een nieuw gamma, een 
waarin niet alleen het product centraal 
staat, maar vooral de makers ervan. 

Dat de opbrengst van een BZN-kalen-
der of ander geschenk opnieuw wordt 
geïnvesteerd in de sociale projecten, 
is niet nieuw. Maar nu geven we ook 
de productie van een aantal authen-
tieke en originele items in handen van 
kwetsbare doelgroepen. Het wordt als 
het ware een ‘door’ én ‘voor’-verhaal. 
Voorbeelden zijn gedetineerden die 
plantenhangers, winterlichtjes of unieke 
kerstkaarten maken, geïnterneerden die 
een memorybox maken. 

We bieden hen werk op maat en 
hen een zinvolle bezigheid, een stap 

richting meer zelfwaarde, een loon om 
slachtoffers mee te vergoeden, … 

Minstens even belangrijk als het ge-
schenk zelf, is dus het verhaal van de 
makers. 

Wie zo’n product koopt, weet dat hij/zij 
er rechtstreeks die mensen mee steunt. 
Voor zover dat mogelijk is, stimuleren 
we het rechtstreekse contact tussen 
maker en koper. Een kaartje gemaakt 
door… kan een eenvoudige aanleiding 
zijn om hem/haar een dankjewel-kaartje 
terug te sturen.

Nog op zoek naar een geschenk dat 
mensen laat groeien? Kijk eens op  
www.bzn.be/nl/webshop

Koop een geschenk dat 
mensen laat groeien



DOE EEN GIFT
Met een gift help je Bond zonder Naam mensen kansen 
geven, inspireren en helpen groeien. Zo bouwen we samen 
aan een warme samenleving. Vooral voor hen met minder 
kansen. 

Je kan een gift overmaken op rekeningnummer  
BE33 5230 8009 0046 van Bond zonder Naam Cultuur.

Koop jij ook wel eens online? Neem dan zeker eens een 
kijkje op www.trooper.be/bzn. Trooper is een website 
voor al je online shopping die ervoor zorgt dat je Bond 
zonder Naam steunt met je online aankopen, zonder één 
euro meer te betalen. Jij betaalt gewoon je aankoop en 
Trooper stort een commissie door  aan Bond zonder Naam. 
Makkelijk, toch?

BOND ZONDER NAAM
SINT-JACOBSMARKT 39

2000 ANTWERPEN
03/201 22 10

WELKOM@BZN.BE
WWW.BZN.BE

FACEBOOK/BONDZONDERNAAM
TWITTER/BONDZONDERNAAM


