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steunt personen en gezinnen die al een
tijd in Herent verblijven en die menselijk
gezien in een onhoudbare situatie leven.

is een vrijwilligersinitiatief van Herentenaren die geloven dat wij niet armer
worden als wij delen met anderen.

Wij zoeken mensen die eenmalig of
maandelijks via een bestendige opdracht,
een zelf te kiezen bedrag willen overschrijven ten voordele van het noodfonds.
Elk bedrag, hoe klein of groot ook, is
welkom.
Deze oproep heeft de steun van de
Werkgroep Vluchtelingen Herent, een
initiatief in het kader van de GROSH.

Het fonds kadert in een ruimere werking
rond en met vluchtelingen.

werd opgericht in 2007,
en gaf steun aan:
Gezin 1: gedurende 18 maanden
Gezin 2: gedurende 7 maanden
Gezin 3: gedurende 3 maanden
Gezin 4: ontving een eenmalige noodhulp.
Gezin 5 (vrouw met kind): kreeg 8
maanden steun
Persoon 6 & 7: alleenstaande mannen,
ontvingen steun gedurende 4 maanden.

Een oproep namens de werkgroep:
Leni Creuwels, Marcel De Prins
Koen Neyens, Tuur Vanempten

Het is volledig onafhankelijk van en
treedt niet in de plaats van het
gemeentebestuur.
De steun van het fonds vertrekt vanuit
concrete noodsituaties. Het komt tijdelijk
tussen als alle andere kanalen van
steunverlening uitgeput zijn.
Voor de selectie van noodsituaties wordt
samengewerkt met het LOI
(Lokaal Opvanginitiatief).

kreeg onlangs een nieuwe vraag voor
steun
voor een alleenstaande man.

Als u meer informatie wil of een bijdrage
wil storten, geef dan een seintje aan:
tuur.vanempten@skynet.be
tel. 016 23 55 83 OF
koen.neyens@hotmail.com
tel. 016 20 54 33

Vermeld bij uw storting of ze maandelijks
of eenmalig is. Sponsors worden op de
hoogte gehouden van de stand van zaken.
rekening Gastvrij Herent
nummer: BE26 6528 0214 5929

geeft nu steun aan:
Gezin 8: ouders met 4 kleine, hier
geboren kinderen. Ontvingen enkele
maanden steun in 2013 en sinds 2016
maandelijkse steun.

Samenwerken werkt
Met deze oproep willen we meewerken,
om de verklaring van Langemark,
ook in Herent, concreet gestalte te geven.
(zie ommezijde)

Gezin 8 en de laatste aanvrager dienden
een tweede asielaanvraag in en wachten
op de behandeling van die aanvraag. In
deze tussenperiode krijgen zij geen
enkele overheidssteun.

Honderd jaar geleden joeg de Eerste
Wereldoorlog 10 miljoen mensen op de
vlucht. Vandaag zijn wereldwijd meer dan 60
miljoen mensen op de vlucht: deels voor
oorlog, maar ook door klimaatverandering,
gebrek aan sociale bescherming, medische
verzorging, onderwijs – kortom door gebrek
aan toekomst. Vanuit Langemark, waar
vanaf de lente van 1915 de totale bevolking
op de vlucht was, lanceert Wakker voor
Vrede deze dringende oproep.

De Verklaring van Langemark
(6 november 2016).
Wij verdragen niet langer dat te veel
politici in België en Europa het egoïsme
en de angst aanwakkeren, door muren op
te trekken rond onze welvaart en de
vreemde nieuwkomer niet op de eerste
plaats als medemens in de ogen te kijken.
Wij dagen alle beleidsmakers uit om
moediger te zijn en hun medeburgers te
betrekken in daden van gastvrijheid,
integratie en solidariteit. Wij vragen meer
inspanningen om de oorzaken van
gedwongen migratie in de landen van
herkomst weg te werken. Wij zijn ten
diepste verontwaardigd over het gemak
waarmee Europa zijn waarden
verloochent.

Wij achten het immoreel dat bakens
van beschaving zoals de conventie van
Genève in vraag gesteld worden. Wij
vinden het beschamend dat Europa zijn
verantwoordelijkheid afwentelt op
landen die nochtans minder
draagkracht hebben.
Wij roepen op tot een brede Europese
beweging van groepen en mensen die
Europa in woord en daad vrijwaren als
een gastvrij, solidair en moreel
hoogstaand continent.
Wij nemen het niet dat gezagsdragers
de sfeer van angst en onveiligheid als
gevolg van terreuraanslagen
misbruiken, om vluchtelingen en
migranten te stigmatiseren en zo hun
eigen verantwoordelijkheid te
ontlopen.
Wij roepen alle krachten in onze
samenleving op om werk te maken van
een cultuur van ontmoeting, omdat wij
geloven dat elke waarachtige
ontmoeting met een nieuwkomer de
samenleving verrijkt en versterkt.

Teken deze oproep via:
http://bit.ly/langemark

Gastvrij Herent
Noodoproep
Mensen helpen mensen

Nog een stapje verder op
weg naar een

Hartelijk dank
om deze informatie te
verspreiden

