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Voorwoord 

Elly van Leeuwen 
 

Toen in Zuid-Afrika de apartheid werd opgeheven, werden er veel publica-

ties uitgegeven met als titel of inhoud: KAIROS. ‘Kairos’ is een oud Grieks 

woord en betekent zoiets als: het juiste moment om iets te doen, bijvoor-

beeld het juiste moment om te oogsten. Maar de diepere betekenis is: profijt 

trekken van een situatie, het roer omgooien als de tijd rijp is, het juiste mo-

ment om een (persoonlijke) beslissing te nemen, of de juiste tijd om een 

tekst te publiceren, enz. In het Nederlands kan je denken aan het gezegde 

‘Carpe Diem’, pluk de dag! 

 

Voor de volgende Intergraal, het decembernummer, willen we je vragen iets 

te schrijven over deze of jouw ‘kairos’: Wanneer had jij zo’n moment? 

Bijvoorbeeld dé tijd om een bepaalde wending aan je leven te geven?  

Of de tijd om iets te doen waar je van zegt: “Als ik het nu niet doe, dan…”. 

Het hoeft niet spectaculair te zijn. En als het te persoonlijk wordt, kan je 

ervoor kiezen iets te beschrijven wat in je omgeving o.i.d. gebeurde of waar 

je van vindt dat het moet gebeuren in bijvoorbeeld kerkelijk of politiek 

Nederland.  De redactie kijkt uit naar jouw bijdrage (graag vóór 24 

november). Het wordt vast weer een boeiende Intergraal! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THEMA: DUURZAAMHEID 

Duurzaam - duurzaamheid 

Trees Willemse 
 

Alleen het woord heeft al een diepe betekenis. Staan we daar wel eens bij 

stil? 

DUURZAAM: 

- Iets is bestemd om te 'duren' 

- Het is weinig vergankelijk 

- Iets kan heel duurzaam zijn 

- Op den duur zal ... 
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Ook het tegendeel van dit woord wordt veel gebruikt: er wordt dan 

bijvoorbeeld gekeken naar het economische belang, maar hoe de aarde daar 

onder lijdt doet er kennelijk niet toe. Twee tegenpolen dus! 

 

 

Niet van brood alleen 

(aangeleverd door Elly van Leeuwen) 
 

We leven niet van brood alleen.      

Allerlei producten helpen ons, 

kostbare grondstoffen 

en chemische milieuvreemde verbindingen 

worden verwerkt in luxe producten. 

Onze consumptie groeit en zo onze afvalberg. 

Veel danken we voortijdig af, de mode dwingt. 

Maar de aarde is eindig, haar grondstoffen ook, 

ons afval vervuilt haar. 

De aarde eren… 

betekent zorgen dat de kringloop gaande blijft. 

Zuinig zijn 

op de grondstoffen, streven naar rechtvaardige verdeling. 

NEE zeggen 

tegen dat wat overbodig is. 

Anoniem 

 

 

Komt er een einde aan duurzaamheid? 

Mineke van Sloten 
 

Toen ik een kind was kwamen in Amsterdam de schillenboer en de vodden-

man langs de huizen om aardappelschillen op te halen en textiel dat was 

‘afgedankt’. Maar kleding werd veelvuldig gerepareerd, gekeerd, versteld, 

ingekort, gestopt, uitgehaald en tot iets nieuws gemaakt want het was kort na 

de oorlog. Ik heb nog de kaartjes stopwol in verschillende kleuren bruin en 

grijs die mijn moeder niet heeft opgebruikt. We waren zuinig, weggooien was 

zonde, we bewaarden en spaarden.  

Je kwam uit een goed milieu, de middenklasse of uit een arbeidersmilieu, 

dat zei iets over je sociale klasse en een andere betekenis had dat begrip 

niet. Pas later werd het gebruikt om aan te geven dat er aandacht kwam 

voor de omgeving waarin we leven. Het klimaat was sinds de laatste ijstijd 

niet meer veranderd. 
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Maar toen schreef Rachel Carson het boek Silent Spring, kwam de Club van 

Rome met een alarmerend rapport, kwam er een oliecrisis, een autoloze 

zondag, zure regen, een gat in de ozonlaag, bodemvervuiling, mestover-

schotten en te hoge CO2 uitstoot.  

 

Toen ik in 1974 afstudeerde,  wilde mijn vader me een auto geven maar ik 

koos voor een schilderij dat ik nog steeds heb en een dierbare herinnering is. 

Ik werd vegetariër. Op de Tiltenberg werd er tijdens de zenweekends 

vegetarisch gekookt.   

Voor alle ongerustheid kwamen er deeloplossingen: biologische voedsel-

productie, fair trade, slow food, recycling, kringloopwinkels, zelfs ruilboe-

kenkasten op vele plaatsen, consuminderen, warme truiendag, repair café’s, 

cradle to cradle, energielabels, carpoolen, deelauto’s, ecologische voet-

afdruk.  

 

De bridgepartners van mijn vader vonden die biologische wijn die ik voor hun 

kocht niet zo lekker. In 2004 leerde ik het begrip duurzaamheid kennen toen 

ik een Engelse tekst moest vertalen die ging over het kweken van zeewier als 

toekomstige bron van voedsel.  

Dit begrip wordt sindsdien steeds ruimer gebruikt. De opwarming van de 

aarde, het opraken van fossiele energie en kostbare metalen, de vervuiling 

door insecticiden en afvalstoffen, de uitbuiting van mensen in verre landen 

die in onveilige gebouwen onze kleren naaien en met gevaar voor eigen 

leven stoffen opdelven die nodig zijn voor onze computers en smartphones, 

de oplossing van al die problemen wordt aangeduid met ‘duurzaam’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De term duurzaamheid wordt vaak omschreven aan de hand van een 

theorie: de drie P’s. 

 

• People (mensen) 

• Profit (winst) 

• Planet (aarde) 
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“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften 

van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in 

hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”1 

Zo heb je duurzaam eten, duurzaam poepen, duurzame kleding, duurzame 

energie, duurzame vakanties, duurzame handel, duurzame tuinen, duur-

zame banken, en zelfs innerlijke duurzaamheid2. Als iets ‘duurzaam’ wordt 

genoemd, geeft dat een goed gevoel omdat je een steentje bij kunt dragen. 

 

Een half jaar lang heb ik mijn plastic afval op de fiets helemaal naar Amster-

dam Oost gebracht omdat daar een experiment werd gedaan met het geschei-

den inzamelen. Het is gelukt: we hebben nu een plastic container voor de deur. 

Zo zijn we met ons allen op weg naar een duurzaam geweten.  

Op de website http://www.rankabrand.nl/ hebben diverse merken op het 

gebied van mode, kleding en schoenen, eten/drinken (waaronder super-

markten, restaurantketens, koffie-, thee-, fris- en biermerken), reizen, ener-

gie, telecom, websites, webshops, elektronica, cosmetica een beoordeling 

gekregen zodat je ze onderling kunt vergelijken. Er staat ook bij hoe de 

beoordeling tot stand is gekomen. Zo wordt er bij supermarkten niet alleen 

gelet op het assortiment maar ook op het besparen van energie en het 

verminderen van verpakkingen. 

 

Het valt op dat er behalve op het gebied van energie nog niet zoveel A-

beoordelingen zijn, zeker niet op het gebied van kleding en schoenen.  

Van de koffiemerken moet onze nationale trots Douwe Egberts het met een 

magere D stellen en mijn favoriet Simon Levelt idem dito. Van de super-

markten heeft Ekoplaza de hoogste beoordeling: een B, Jumbo een C en 

Albert Heijn een D, Aldi en Lidl een E, Marqt is nog niet beoordeeld. De 

fairphone is met een B de hoogst scorende smartphone: de opbrengst van 

het materiaal komt ten goede aan de lokale bevolking en zij zijn reparabel. 

Het is leuk om er eens rond te kijken en je eigen keuzes te maken.  

Misschien is de zuinigheid waar ik mee ben opgevoed ook niet meer altijd de 

beste keus. 

 

Er is echter alweer een perspectief op een volgende stap in onze manier van 

denken over de planeet. In het meinummer van het GJOP bulletin3 stond een 

artikel waarin bepleit wordt het begrip duurzaam (‘sustainable’) te vervan-

                                                 
1 Geformuleerd door de World Commission on Environment and Development van de Verenigde Naties in 

het rapport Our Common future. 
2 http://www.natuurcollege.nl/ 
3 Uitgegeven door het netwerk Global Justice Overcoming Poverty van de internationale Graalbeweging. 

http://www.thegrail.org/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=networks/global-

justice-overcoming-poverty/gjop-6-03-pdf&Itemid=86 
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gen door herstellend (‘regenerative’) omdat we er niet langer naar willen 

streven dat alles moet blijven zoals het is maar dat we meer ambitieus en 

dynamisch naar een nieuw niveau transformeren. “Terwijl de monocul-

turele, technocratische benadering van het post-industriële kapitalisme 

afbrokkelt, kristalliseert er een nieuwe kijk op de wereld – een nieuwe 

zijnswijze”. Ik ben benieuwd wanneer en op welke manier dit begrip in de 

advertenties zal opduiken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Innerlijke duurzaamheid 

Mineke van Sloten 
 

Het natuurcollege verzorgde een dag ‘Wereldbeeld en natuur in verbinding’ 

met Matthijs Schouten en Mevrouw Irene van Lippe-Biesterveld. Sinds de 

jaren zeventig houdt de filosofie van de wetenschap zich bezig met het 

onderwerp van de relatie tussen mens en natuur. Matthijs Schouten schets-

te de verschillende grondhoudingen die daaruit te destilleren zijn en vroeg 

ons (ongeveer 50 aanwezigen) om aan te geven of die al dan niet aansloten 

bij onze eigen visie op de natuur (meerdere keuzes mogelijk). 

 

1. De calvinistische opvatting: God schiep hemel en aarde in 6 dagen en 

droeg de wereld daarna op aan de mens zodat deze hem kon gebrui-

ken naar believen. De mens is heerser en eigenaar. Deze opvatting is 

gebaseerd op het denken van Aristoteles dat ervan uitgaat dat de 

natuur doelgericht is (het schaap heeft wol zodat de mens zich warm 

kan houden). Ook ging Aristoteles ervan uit dat er een rangorde 

bestaat in de natuur met de man aan de top en de vrouw daaronder 

en dan de dieren van gewerveld naar ongewerveld enz. Het werk van 

Darwin gaf een wetenschappelijke onderbouwing voor de dominantie 

van de mens over dieren en natuur. Van de aanwezigen voelen 3 zich 

aangesproken door deze grondhouding. 
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2. In het tweede scheppingsverhaal in de bijbel staat dat God op de 

zesde dag eerst de dieren met een ziel schiep en daarna de man.  

Op de zevende dag was de schepping voltooid, heel en heilig.  

De schepping behoort God toe, niet de mens. Deze opvatting vinden 

we terug in de Torah en de Koran. De mens als rentmeester. Van de 

aanwe-zigen voelen 8 zich aangesproken door deze grondhouding. 

3. Een recentere opvatting is dat we de aarde in bruikleen hebben en 

hem goed moeten doorgeven aan onze kinderen. Van de aanwezigen 

voelen 40 zich aangesproken door deze grondhouding. 

4. Niet alleen de mens is bezield maar ook de dieren tot de insecten toe 

en de natuur (bergen, rivieren). Deze opvatting komt voor bij alle 

culturen behalve de westerse. De mens is een partner van de natuur.  

Van de aanwezigen voelen 34 zich aangesproken door deze grond-  

houding. 

5. De Vietnamese zenmonnik Thich Nhat Hanh beschreef het begrip 

‘inter-being’. In alles wat bestaat kun je al het andere terugvinden (in 

het brood het graan, de regen, de zon, de molen, de bakker, de familie 

van de bakker enz.). De mens is een participant van de natuur. Van 

de aanwezigen voelen 36 zich aangesproken door deze grondhou-

ding. 

6. Een haiku van Basshō 

Wanneer je goed kijkt    

  bloeit er een herderstasje 

onder de omheining 

Een herderstasje is een klein plantje dat echt 

óveral tussen de straatstenen opkomt. Het 

gaat erom dat je zonder oordeel het wonder 

van het één zijn op elk moment kunt ervaren. De unio mystica of 

diepe verbinding. Van de aanwezigen voelen 44 zich aangesproken 

door deze grondhouding. 

 

Hoe zou zo’n stemming vijftig jaar geleden zijn uitgevallen?  

’s Middags gingen we het bos in en namen de tijd om ons te herinneren hoe 

we als kind de natuur voor het eerst hebben ervaren en ook hoe onze 

relatie tot de natuur nu is.  

Toen ik zo’n jaar of drie was heb ik een dikke zachte harige rups opgeraapt en 

die een tijd in mijn hand gehouden totdat dat enorm begon te jeuken en te 

prikken. Daar moest een lapje met azijn aan te pas komen. In mijn jeugd kon 

je nog bloemen plukken. Mijn moeder leerde me de namen en daar heb ik nog 

altijd veel plezier van.  
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Changing our ways 

Anne van den Berg 
 

Van 2 tot 8 juli 2016 was ik op het kleine Schotse eilandje Iona te gast bij de 

Iona Community. Kernpunten van deze in 1938 gestarte oecumenische 

gemeenschap zijn het verbinden van het heilige en het seculiere, van gebed 

en politiek en van werk en lofprijzing.  Ze vatten dat samen als ‘Rebuilding 

the Common life’ (moeilijk te vertalen in goed Nederlands). Voor meer 

informatie zie:  www.iona.org.uk. 

Ik had me met 40 andere mensen ingeschreven voor een ‘Community Week’ 

die als thema ‘Changing our Ways’ had. De week werd geleid door het Iona 

Community-lid Tim Gorringe, hoogleraar theologie in Exeter en boer.  Die 

combinatie trok me aan (het is de moeite waard om hem eens te ‘googelen’). 

Zijn biologische boerderij van 30 acres runt hij samen met zijn vrouw Jill.   

Ook Jill (Quaker) nam actief deel aan onze sessies. Beiden zijn ook actief in 

de Transition Towns-beweging. 

Onze eerste sessie begonnen we met het Noach verhaal (Genesis 6), waarin 

God tegen Noach zegt dat de wereld corrupt en gewelddadig is en daarom 

vernietigd moet worden. Behalve Noach, die in Gods ogen rechtvaardig is. 

We kennen het verhaal en worden gevraagd het interpreterend - als een 

midrashspel - te benaderen. Tim’s eerste vraag was dus: wie wil God zijn, 

wie Noach, wie zijn vrouw, enz.?  Corrupt en gewelddadig: dat bracht ons 

direct in onze realiteit en dus ook in waar we ons deze week mee bezig 

zouden houden: wegen zoeken om te werken aan een rechtvaardige, veilige 

en duurzame plaats voor de mensheid, met respect voor de integriteit van 

de schepping.  
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We staan op de randje van het overschrijden van een aantal fysieke en 

sociale grenzen (zie afbeelding hiernaast), waarvan de bekendste het 

klimaat is. En wat betreft het overschrijden van sociale grenzen weten we 

dat veel mensen op de wereld nauwelijks toegang hebben tot voldoende 

water, geld, onderwijs en banen. Als op grote schaal deze sociale grenzen 

overschreden worden, is maatschappelijke desintegratie het gevolg omdat 

het ontbreekt aan een veerkrachtige gemeenschap die de problemen het 

hoofd kan bieden. 

Welke wegen moeten we zoeken om de wereld te behoeden voor de vernie-

tiging die volgt als teveel grenzen overschreden worden? Hierover buigen 

we ons in de volgende sessies. 

 

Kritiek op het gangbare economische systeem en hoe dit om te buigen is, 

wordt ons eerste aandachtspunt. De voornaamste doelen van de huidige 

economie zijn: 1. groei; 2. productiviteit en 3. werkgelegenheid.  We praten 

over een ‘Nieuwe Economie’ waarin waarde wordt toegekend aan wat er 

écht toe doet: 1. de waardigheid en het welzijn van ieder mens; 2. het 

belang van het algemeen welzijn boven het individuele belang; 3. rent-

meesterschap om de algehele gezondheid van de mensheid en de natuur-

lijke wereld veilig te stellen en 4. duurzaamheid.  

In onze groep bevinden zich acht mensen uit Zuid-Afrika en veertien uit 

Minnesota (VS), verder uit diverse Europese landen. Allen hebben we te 

maken met de eigen politieke en economische systemen. In groepsgesprek-

ken komen we tot een aantal zaken die we allemaal even belangrijk vinden, 

zoals de universele zorg voor kinderen, onderwijs, gezondheid en een vei-

lige plek om te wonen. We doen uiteenlopende voorstellen tot verandering 

en tot verkleining van de enorme ongelijkheid die er is. We constateren tot 

ons verdriet dat veel corruptie - en fraudezaken legaal zijn. Ook in Neder-

land. (zie de brievenbusfirma’s o.a.). Nieuwe wetgeving is dus nodig, die dat 

onmogelijk maakt. 

 

We delen ook wat er in de landen waar we vandaan komen (en elders) al 

aan hoopgevende initiatieven bestaan, bijvoorbeeld op het gebied van 

klimaatbeheersing, coöperatief ondernemen en voedsel en landbouw. 

Nieuwe wegen vinden betekent ook vaak klein beginnen. Een buurt besluit 

bijvoorbeeld om gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen en/of samen te 

werken in een gemeenschappelijke (groenten)tuin.  

 

Zo beginnen ook de transition towns. De mantra van de transition towns-

beweging is: 1. doe dingen samen; 2. heb een visie van waar je naar toe 

wilt; 3. beschrijf het proces dat nodig is om mensen ergens bij te betrekken.   
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Uiteindelijk is iedereen nodig en wordt er een gemeenschap gevormd waar 

men elkaar weet te vinden en die de transitie realiseert. Voor meer info zie, 

www.transitionnetwork.co.uk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is ook belangrijk om elkaar te bemoedigen. Daar was deze week ook 

voor bedoeld. We deelden websites en e-mailadressen om ook na deze 

week bij elkaar te rade te kunnen gaan. Ook moeten we niet bang zijn om 

‘profetisch’ te zijn of kritiek te uiten. Tim somt een aantal (bijbelse) 

strategieën tot verandering op: 1. spreek duidelijk uit wat verkeerd is en 

toon alternatieven; 2. verander het belastingssysteem van geld en banken; 

3. verzet je door vreedzame actie en 4. vorm solidaire allianties die een 

voorbeeld geven. Bemoedig elkaar bij het werken aan iets positiefs. Begin 

met een klein groepje en probeer te bouwen aan een grotere gemeenschap 

met hetzelfde doel, zoals de bijvoorbeeld de Transition Towns. 

 

Er zijn vier soorten macht die we kunnen uitoefenen: morele macht, econo-

mische macht (je kunt je leefstijl en koopgedrag veranderen); fysieke macht 

en ‘échte’ macht: liefde en solidariteit. Al deze ‘machten’ spelen een rol bij 

verandering. “Kies het leven” en “Wees het zout der aarde”.  

Al onze sessies eindigden we met een lied van verzet en hoop. 

 

 

Eco-spiritualiteit en de noodzaak tot transformatie 

Hilde Debacker 
 

Patricia Gemmel, Australisch Graallid, gaf tijdens de tweejaarlijkse ‘Mystiek 

en theologie’-week in Golega inspirerende ochtendcolleges over eco-spiri-

tualiteit. Ik gaf tijdens diezelfde week sacrale dans en was heel blij met de 

inzichten en uitdagingen die ze ons aanreikte. 

Wat ze beoogde was niet min: ze hoopte dat wij zelf veranderd zouden zijn 

op het einde van de week. Of dat we ten minste naar huis zouden gaan met 



 13 

‘a deep felt sense of urgency’ over de uitdagingen waar we als bewoners 

van deze mooie aarde op dit moment voor staan. 

 

Wat is eco-spiritualiteit? Het is een aanvoelen van de heiligheid van de 

gehele schepping. Een vertrouwen in het goddelijke mysterie die de bron 

van alle schepping is en blijvend in haar aanwezig is. En het is een geloof in 

de onderlinge verbondenheid van alle leven.  

Zoals elke vorm van spiritualiteit, wil het zich uiten in de totaliteit van je 

levenswijze. Bij eco-spiritualiteit gaat om een manier van leven waarin je 

zorgt voor de aarde en al haar bewoners, en dit vanuit een houding van eer-

bied, verwondering en dankbaarheid. Patricia heeft zich tijdens deze week 

gefocust op eco-spiritualiteit vanuit een christelijk perspectief maar bena-

drukte dat deze zienswijze vanuit alle religieuze én niet-religieuze 

perspectieven kan groeien en bloeien. 

 

Wat eco-spiritualiteit doet verschillen van andere vormen van spiritualiteit 

is haar duidelijke agenda – het overleven van de mens op een bloeiende 

aarde – en de daaraan gekoppelde dringende oproep tot actie. Maar naast 

dit activisme wordt het ook gekenmerkt door het inzicht dat een werkelijke, 

diepgaande verandering van levensstijl alleen het resultaat kan zijn van een 

al even diepgaande ‘change of heart’. En hiertoe is het nodig dat we een 

contemplatieve praktijk hebben die onze hart en geest omvormen. “In other 

words”, stelt Patricia, “it is our ongoing spiritual transformation that is the 

sine qua non of the radical changes in lifestyle that the earth requires of us if 

we are to continue to flourish as a species.” 

 

Tijdens de eerste sessie ging ze dieper 

in op de twee verhalen die, in een 

creatieve spanning, de basis vormen 

van alle eco-spiritualiteit.  

Het eerste verhaal is het verhaal van de 

schepping, niet het Genesis-verhaal, 

maar het verhaal van de Big Bang en 

hoe van daaruit, als in een heel span-

nende avonturenroman, alle leven 

ontstond.  

Ze is het eens met de eco-theologen dat 

dit ons nieuwe scheppingsverhaal 

moet worden. Dat het steeds opnieuw 

verteld moet worden en ons zou moe-

ten vervullen van diep ontzag voor het 

wonder van alle leven.  
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Waar de eco-theologen verschillen van de meeste wetenschappers is dat ze 

stellen dat dit evolutionair proces vanaf het begin zowel een spiritueel als 

een fysiek proces is. Het universum is in haar geheel levend. 

Het tweede verhaal is het verhaal van de huidige overbelasting en vervui-

ling van de aarde, van het verlies aan bio-diversiteit, het uitputten van onze 

hulpbronnen, enz. Dit verhaal zou ons eveneens diep moeten raken en ons 

aanzetten tot die verandering van levensstijl die de aarde van ons vraagt. 

 

Patricia wisselde haar boeiende en diepgaande uiteenzettingen steeds af 

met oefeningen en contemplaties om ons alvast iets te laten ervaren van die 

‘change of heart’ die de aarde van ons vraagt. Door haar eigen innerlijke 

bewogenheid en expertise heeft ze ons allen geraakt en overtuigd. 

PS Voor de liefhebbers: de teksten van haar vijf colleges zijn bij mij op te 

vragen op het Graalsecretariaat, via degraal@planet.nl. Heel mooi om 

samen met anderen te lezen en bespreken!  

 

 

DUURZAAMHEID - VARIA 

Duurzame suggesties 

Chris de Leeuw 
 

Jaren geleden logeerde Mary Gindhart een paar dagen bij mij. Het thema 

watermanagement kwam ter sprake en zij vertelde me dat zij met een 

groepje hadden afgesproken de ene dag gewoon te douchen en de andere 

dag zich te wassen aan de wasbak. Daar ben ik toen ook maar mee 

begonnen. Ik heb geen idee hoeveel water daarmee bespaard is... 

Drink jij thee van papieren theezakjes of gebruik je losse thee en een thee-

ei? Ik weet niet hoeveel papier van theezakjes, ik  bespaard heb door al 25 

jaar losse thee te gebruiken... 

 

 

 

 

 

 

 

Zonne-energie in Oeganda 

Carla van Thiel 
 

In 2015 heeft het Welzijnsfonds geld beschikbaar gesteld om scholen en 

instituties van de Graal te ondersteunen. Er werd een klein team van vier 
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personen benoemd die dit goede nieuws aan alle nationale teams bekend 

maakte. Er kwamen aanvragen uit Tanzania, Kenia en Oeganda. De meeste 

aanvragen betroffen bouwprojecten. Maar het Uganda Catholic Training 

and Management Instituut uit Kampala (zie www.ucmti.ac.ug), waar de 

Oegandese Graal de verantwoording voor heeft, had een aanvraag om 

zonne-energie te installeren vanwege duurzaamheid en om de kosten van 

elektriciteit te drukken. Het project werd goedgekeurd en hopelijk heeft dit 

instituut eind september zonne-energie.  

 

Jaarlijks worden er ruim 500 studenten getraind in 11 business studies en 

22 andersoortige studies zoals naaien en patroontekenen, hotelmanage-

ment en allerlei sociale studies. Er kunnen verschillende soorten diploma’s 

behaald worden en er is een samenwerking met de Nkozi-universiteit. 

Deeltijdstudenten kunnen hun master behalen in boekhouding en manage-

ment in weekendstudies van twee jaar.  Een van de objectieven is ‘to instil 

integrity and ethical values among trainees’ en daaronder valt ook het 

thema duurzaamheid. De staf is er zich bewust van dat dit zonne-energie 

project een grote bijdrage levert aan de bewustwording van studenten.   

De Graal in Oeganda heeft veel verschillende duurzaamheidsprojecten. De 

vier Graalcentra hebben alle zonne-energie voor licht en biogas-installaties 

om op te koken en soms ook voor een enkel lichtje.  

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaam Nieuws 

Elly van Leeuwen 
 

PopUp Market 
Het Noord-Hollands Dagblad had in juli 2016 een bijlage over duurzaam-

heid. Dit in verband met, zoals het genoemd werd, ‘de eerste Duurzame 

PopUp Market’ in Zaandam. Men kon daar kennismaken met duurzame 

ondernemers en producten die helpen om het milieu te sparen en gezonder 

te leven. De gemeente Zaanstad gaf informatie over hun duurzame initia-

tieven voor bewoners. In de krant stonden ook: 

* Tips voor papier: zet een mand/doos in een hoek van de keuken en verza-

mel daar al het oude papier in. Dan is het makkelijker om ook kassabonnen, 
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lege doosjes van bijvoorbeeld theeverpakkingen, kartonnen wikkels van 

maaltijdsalades of ontbijtgranen en knipsels apart te houden. 

* De Gft-tip was: met een klein bakje op het aanrecht wordt het een stuk 

eenvoudiger om direct klein gft zoals schillen, pitten en kleine etensresten 

op te vangen. Gelukkig zijn dit soort bakjes tegenwoordig modern vorm 

gegeven. Bovendien kunnen ze in de vaatwasser. 

 

Duurzaam muziek maken 

In het programma ‘De nieuwe wereld’ vertelde de 

zangeres Roos Blufpand hoe zij er met haar laatste 

album naar streefde om een duurzame productie te 

maken. Met haar band verbleef ze voor de opname 

twee weken in een ‘groene’ boerderij, ze aten ecolo-

gisch verantwoorde maaltijden, elektriciteit kwam 

van zonnepanelen. Voor de verzending van de al-

bums gebruikte ze gerecycled papier. Het was inter-

essant om dat te horen. Zo kan het dus ook. 

       

Sint Franciscus 
Tijdens de rondleiding in het Catharijneconvent van de Franciscusten-

toonstelling merkte de rondleidster op dat Franciscus door zijn sobere 

leefwijze en het zuinig omgaan met wat de aarde aan goede dingen bood, 

eigenlijk een duurzaam leven leidde: avant la lettre! Ik dacht: “Daar moeten 

we iets mee doen voor Intergraal!” Bij deze dus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

De meeste vrouwen staan nog altijd met beide benen op de grond, 

de geduldige en vruchtbare aarde waarop zij zich thuis voelen, 

tussen de gewone dingen die aan haar zorg zijn toevertrouwd. 

 

Hella S. Haasse 

 

 

 



 17 

INSPIRATIE 

 

Wat heb jij gedaan? 
it’s 3:23 in the morning 

and I’m awake 

because my great-great-grandchildren 

won’t let me sleep 

my great-great-grandchildren 

ask me in dreams 

what did you do while the planet was plundered? 

what did you do when the earth was unraveling? 

surely you did something 

when the seasons started failing? 

as the mammals, reptiles, birds were all dying? 

did you fill the streets with protest 

when democracy was stolen? 

what did you do 

once 

you 

knew?      

 

het is 3.23u in de morgen 

en ik ben wakker 

want mijn klein-klein-kleinkinderen 

houden mij wakker 

mijn klein-klein-kleinkinderen 

vragen mij in dromen 

wat heb jij gedaan toen de planeet geplunderd werd? 

wat heb jij gedaan toen de aarde aan het rafelen was? 

je hebt zeker wel iets gedaan 

toen de seizoenen in gebreke bleven? 

toen de zoogdieren, slangen, vogels allemaal stierven? 

heb je de straten gevuld met protest 

toen de democratie gestolen werd? 

wat heb jij gedaan 

zodra 

jij 

het wist? 

    

Drew Dellinge 
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Niet bang om je voeten vuil te maken 

Gabriël Quicke 
 

Augustinus bevestigt dat de mens door 

de doop helemaal wordt gewassen, 

omdat de doop de mens reinigt van alle 

zonden. Maar in de tussentijd blijft de 

mens verder lopen over de aarde en 

bevuilt het stof van de grond zijn voe-

ten. Augustinus bedoelt hier met voeten, 

de voeten van de ziel, de menselijke 

gevoelens, ons hart.  

Telkens opnieuw wast Jezus ons de voe-

ten, reinigt Hij ons van zonden door voor ons ten beste te spreken als wij tot 

de Vader bidden die in de hemel is. 

 

Augustinus stelt zich de vraag waarom de Kerk bang is haar voeten, die 

Christus in het doopsel heeft gewassen, vuil te maken door naar Christus 

toe te gaan. In feite moet de kerk haar pelgrimstocht naar Christus verder 

zetten op aarde, omdat Christus ook op aarde vertoeft. Augustinus begrijpt 

de angst omdat de verkondigers, eenmaal ze het woord van God verkondi-

gen voor anderen, blootgesteld kunnen worden aan kritiek. Daarom spoort 

Augustinus de verkondigers aan om eerst de berg van contemplatie te 

bestijgen en het woord van God te overwegen in stilte en gebed en nadien af 

te dalen om het evangelie te verkondigen.  

 

 

GRAALNIEUWS 

Ienmail 

Ine van Emmerik 
 

Langzaam druppelen wat reacties binnen op de tekst 

over krachtwoorden. Mooie, zorgvuldige reacties. Er 

zitten praktische suggesties en bespiegelingen in. Er zijn 

woorden in het stuk die onduidelijk zijn en vragen 

oproepen, zoals tussenruimte. Grappig, en dan volgt een 

loepzuivere omschrijving van een mogelijke betekenis: “Een laboratorium 

voor oordeelloze gesprekken tussen verscheiden mensen”. Het Graalhuis is 

een tussenruimte, zoals tijdens de internationale uitwisseling in juli. Een 

gastvrije plek voor de ‘international sisterhood’ die de Graalbeweging is.  
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Er is nog zo’n gastvrije plek, het taalcafé. Een woensdagochtend in augustus, 

Talien en Asefa schuiven weer aan aan de keukentafel. We hebben elkaar 

een paar maanden niet gezien, tot eind juni zagen we elkaar wekelijks. Ik 

hoor dat Georgette, een van de deelneemsters, haar inburgeringsexamen 

heeft gehaald. Talien heeft dat dit voorjaar al voor elkaar gekregen. Zij is 

een enthousiaste pittige vrouw uit Syrië met een enorme drive om zich 

nuttig te maken. “Ik kan niet stil zitten”, zegt ze. Ze werkt als tolk bij Vluch-

telingenwerk, want ze spreekt Engels, Arabisch en Farsi en is enorm com-

municatief. Een dag in de week is ze actief bij de daklozenopvang. In de 

afgelopen maanden heeft ze een prestigieus programma gevolgd dat werd 

georganiseerd door Vluchtelingenwerk in samenwerking met gemeente en 

bedrijfsleven. Vluchtelingen Investeren in Participeren heet het. Het heeft 

haar nog niets opgeleverd, alleen de ontnuchterende constatering dat 

niemand lijkt te zitten wachten op een slimme 57-jarige vrouw uit Syrië, 

ook al is ze een ingenieur met ervaring in projectmanagement in de bouw 

en in het onderwijs. “Ik ga gewoon zorgen dat heel Nederland mijn cv te 

zien krijgt”, spreekt ze zichzelf moed in.  

 

Asefa is 36 jaar, moeder van drie kinderen en ze komt uit Afghanistan. Zij 

wil staatsexamen Nederlands doen, de zwaardere variant, want daarna wil 

zij MBO volgen en dat kan niet met een inburgeringsdiploma. Ze heeft een 

paar nadelen: ze spreekt geen Engels en ze was eigenlijk praktisch ongelet-

terd toen ze in Nederland arriveerde. Zij is een van die Afghaanse vrouwen 

die in haar jeugd nauwelijks scholing heeft gehad. En hoe jammer is dat, 

want ze is ongelooflijk slim. Zij heeft weer haar eigen stijl van de dingen 

leren, op een andere manier dan Talien. Ze moet even op de dingen kauwen 

en laat dan blijken dat ze het precies heeft begrepen. We hebben het 

daarover, tussen gesprekken over wanneer je er en wanneer je het gebruikt 

in een zin, en over plusquamperfectum. Ja, het is niet mis, die methode 

Nederlands voor het staatsexamen. “Je leert je mondje roeren”, zeg ik. Onze 

gesprekken zijn vaak een aanleiding om Nederlandse uitdrukkingen en 

daarmee Nederlandse cultuur te leren kennen. We hebben HET over 

zelfvertrouwen en eigenwaarde en ik denk: “Hier gaat het mij om, dit is 

Graal, vrouwen helpen om hun kracht te vinden, te ontwikkelen en te 

gebruiken”.  

 

We lezen een verhaal uit Straatnieuws. Het gaat over Ousmane, een Zuid-

Afrikaanse Straatnieuwsverkoper in koeienpak. Hij vertelt over de moei-

lijkheden die hem naar Nederland brachten, dat hij nog geen status heeft en 

er het beste van probeert te maken. Dat brengt ons weer op een uitdruk-

king: hoe een koe een haas vangt. “In mijn taal zouden we zeggen: hoe vind 

ik mijn water”, zegt Talien.  
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De internationale uitwisselingsgroep op bezoek in Brussel 

 

 

Een heerlijk gedekte avond in het Graalhuis voor ons internationaal bezoek!   
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Retraite in Sobrado: in de eetzaal van het klooster 

 

 

Patricia Camisao en Elly König bij de parallelsessie bij de UNHRC in Genève 
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Ieder land heeft zijn eigen beelden. Ousmane zegt: “Als ik mensen kan 

helpen met een lach en een krant, help ik mezelf”. Asefa begrijpt meteen 

wat de zin betekent. “Mooi verhaal, het geeft me hoop”, zegt Talien.  

Ik laat foto’s zien van de internationale groep die hier in juli was. We heb-

ben het daar in juni over gehad, ze vonden het toen jammer dat ze allebei 

geen kans zagen om bij de ontmoetingsdag in het Graalhuis te zijn. “Wat 

moet je eigenlijk doen om bij de Graal te horen?”, vraagt Asefa. Goh, daar 

moet ik even over nadenken, ze verrast me met haar vraag. “Laten weten 

dat je belangstelling hebt, dat je mee wilt doen en zoeken naar wat jouw 

talent is, maar het wordt je niet aangereikt, je moet wel kunnen improvi-

seren”. Daar hebben we weer een nieuw woord te pakken, we zijn weer 

even ‘lost in translation’. Ik moet het woord opschrijven, Talien zoekt op 

haar telefoon naar het woord daarvoor in Farsi want dat ligt dicht aan tegen 

het Dari dat Asefa kent. Dan gaat Asefa een lichtje op. “Ah, improviseren, dat 

doe ik ook wel eens in de keuken”, zegt ze. 

 

Ze moest eens weten. Het feit dat wij hier aan tafel zitten is niets anders dan 

improviseren. Het is het resultaat van het jezelf afvragen hoe zinvol 

invulling te geven aan actief pluralisme in de praktijk, puzzelen wat dan een 

goede koers kan zijn, slapeloze nachten, me alleen voelen, gesprekken met 

van allerlei mensen, op een idee komen door een opmerking van een 

collega, contact zoeken met Vluchtelingenwerk, een groep aan tafel hebben 

en luisteren en zoeken en proberen wat het beste werkt, van blij zijn dat er 

tijd en geld en ruimte is om dingen uit te zoeken en te ontwikkelen. 

Improviseren ja, leven met een vraag, uithouden.  

 

 

Het boek: Geschiedschrijving 1940 -2016  

Ine van Emmerik  
 

Op de website van uitgeverij Verloren en in de aanbiedingsfolder aan de 

boekhandels wordt een bijzonder boek aangekondigd: Van Hollandse 

wereldbekering tot mondiale verbondenheid. Het verhaal van de Graal, 1921-

2016. Het is geschreven door Marjet Derks (met 

veel tekstbijdragen van Annelies van Heijst). Het 

verschijnt in januari 2017 en zal dan worden 

gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie en 

viering van 10 jaar Graalhuis.  

Het is een tijd stil geweest rond dit project maar er 

is in die stilte hard doorgewerkt. Alweer begin vorig jaar leverden Marjet 

Derks en Annelies van Heijst een eerste manuscript op. Dat was wat later 

dan gepland door persoonlijke omstandigheden van de schrijfsters.  
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We hebben toen om een aanvullende tekst gevraagd rond onderwerpen die 

te weinig aan bod kwamen, zoals een theologencommissie die werkzaam 

was in de jaren vijftig en een belangrijke IGA op de Tiltenberg in de jaren 

zestig. Toen dat allemaal was geschreven en besproken kwam de vraag: en 

wat nu, maken we een print van het manuscript voor eigen kring of geven 

we het toch uit? Na rijp beraad is besloten voor het laatste en is er gekozen 

voor uitgeverij Verloren.  

Van de zomer hebben we nog met de klankbordgroep (Josette Kersters, Ton 

Brouwer, Gezien van der Leest en ik, met uitbreiding van Mineke van 

Sloten) bij elkaar gezeten om de inhoud te bespreken van een afsluitend 

hoofdstuk over de periode 1980-2016 dat door mij is geschreven. 

Momenteel wordt de druk voorbereid, met steun van de onvolprezen Frans 

Zoer voor het corrigeren van de drukproeven. 

Door de jaren heen is er een boeiend verhaal ontstaan dat verrassende 

aspecten van de Graalgeschiedenis van 1940 tot 1980 belicht. Het leest als 

een spannend meisjesboek vol verhalen van dadendrang, enthousiasme, 

vindingrijkheid en ontwikkeling. 

 

 

DE GRAAL INTERNATIONAAL 

Internationaal Uitwisselingsprogramma 

Carla van Thiel 
 

Van 5 tot 20 juli gonsde het Graalhuis van grote internationale activiteit en 

energie. Wie had kunnen denken dat dat mogelijk was? Dat in de maand juli, 

wanneer de beheerders met vakantie zijn, we niet voldoende slaapplaatsen 

hebben voor 8 deelneemsters en we geen betaalde krachten hebben om te 

koken en er toch zo’n prachtig programma kon plaatsvinden. Het kon, dank-

zij de grote bijdrage van allerlei vrijwilligers. Mineke had tevoren al enkele 

vrijwilligsters benaderd en uiteindelijk heeft Hilde de eindverantwoording 

genomen voor Mariem en alle vrijwilligers. Zij hebben alle bedden opge-

maakt: twee in de Graalflat en drie in de werfkelder. Evelien en Annemarie 

van Wieringen hadden ieder ook een slaapplaats beschikbaar gesteld.  

Onze huisgenote Mariem heeft een paar keer meegeholpen met koken, 

lunch en brunch klaarmaken en ook was zij beschikbaar voor de was. 

Evelien en haar vriendin Ank, Mary Omedo en Joke Poot hebben heerlijke 

en afwisselende maaltijden gekookt. Bert heeft meegeholpen met tevoren 

boodschappen doen bij de Sligro en met transport naar de Tiltenberg.  

De samenwerking was een groot feest en iedereen heeft genoten van deze 

twee vermoeiende maar ook zeer energieke weken. Tenslotte zijn we heel 

dankbaar dat wij met dit uitwisselingsprogramma een mooie bijdrage 

hebben mogen leveren aan de internationale Graal! 
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Connecting the international sisterhood 

Ine van Emmerik 
 

Het begon allemaal tijdens de internationale uitwisseling in Oeganda, begin 

2014. Bij Carla, Mineke en Chris rijpte het plan om onze verrijkende erva-

ring daar te delen en iets terug te doen voor de gastvrijheid die we daar 

ervoeren. Wat als we nou een kleine groep vrouwen uit zouden nodigen, 

vrouwen die nog weinig ervaring hadden met internationale uitwisseling? 

Er begon een lang proces van intensieve voorbereidingen met een aantal 

forse uitdagingen. Want Nederland heeft dan wel een Graalhuis, maar met 

een beperkt aantal slaapplaatsen. De Graalbeweging is niet zo groot, hadden 

we ‘handjes’ genoeg? De Graalbeweging in deze hoek van de wereld heeft 

geen grote centra of projecten, hoe maakten we zichtbaar wie en wat we 

zijn? En dan hebben we het verder maar even niet over de bekende uitda-

ging: lukt het om visa te regelen? We besloten dat we een groep van maxi-

maal acht vrouwen uit gingen nodigen en de groepen in Duitsland en Brus-

sel erbij zouden betrekken.  

 

Het is soms niet gemakkelijk geweest maar wat werden we vaak positief 

verrast door wat er mogelijk bleek te zijn. De Duitse en Brusselse Graal 

waren uitermate behulpzaam en creatief in het organiseren van betaalbare 

accommodatie en een goed programma. En er kwam veel hulp uit alle hoe-

ken en gaten. We kregen hulp door het aanbod van slaapplaatsen door 

Graalvriendinnen Annemarie van Wieringen en Evelien Luursema. Er ont-

stond een grote groep kooksters. Carla vertelt erover in een ander stukje.   

 

Ja, het regelen van visa bleef moeilijk, heel moeilijk. Het grote geduld van 

Mineke werd zeer op de proef gesteld. Maar uiteindelijk was er toch een 

groep van acht vrouwen die begin juli arriveerde. Uit de VS kwamen Judith 

deFour-Howard en Liz Villafuerte-Jones, uit de Filipijnen, Luz Galang en 

Piscilla Luzano, uit Mozambique, Sadia Mariano en Fuva Muiambo, uit 

Australië Christine Reynolds en tenslotte uit Zuid-Afrika, Idah Khoma-

Motladile. Hun leeftijden varieerden van 23 tot 70.  

En toen barstte het zorgvuldig samengestelde programma dan los, met als 

rode draad Connecting. Natuurlijk was dat een vol programma, we zijn de 

Graalbeweging, we kunnen het niet laten! De eerste dag was er ruimte om 

een beetje te landen en begonnen we met het geven van allerlei algemene 

informatie maar ook met vormen die alle vrouwen de ruimte boden om hun 

eigen rode draad tijdens de weken op te pakken. Ik las een tekst voor over 

The Web of Life (mijn commitment-tekst) en ondersteunde het gesprek met 

vormen van creatief schrijven. Maar reflectie hoeft niet alleen in woorden, 

het kan ook heel goed in beweging. Hilde begeleidde de groep met sacrale 
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dans. Iedereen genoot ervan. Zelfs Luz en Priscilla die net aankwamen uit 

de Filipijnen zetten hun koffers neer, sloten aan en ook zij waren bijna niet 

te stoppen!  

 

De dag erna vertrokken we al richting Duitsland, met de trein, waar we 

gastvrij werden ontvangen door Silvana Ferraguti en Christa Werner. We 

installeerden ons in een hotelletje vlakbij het station in Duisburg. In de 

daarop volgende dagen volgde een ketting van bezoeken aan allerlei sociale 

projecten in de stad waar Silvana bij betrokken is. Het begon bij ‘Initiative 

Hochfeldt’ dat zich richt op scholing en empowerment van migranten, ge-

volgd door een sociaal centrum met een voedsel- en kledingbank en een 

opvang van slachtoffers van vrouwenhandel. In het Graalcentrum in Mül-

heim was er een ontmoetingsavond van de groep met Duitse Graalleden. 

We reisden met de bus terug naar Utrecht, vol van indrukken over de stad 

Duisberg en de vele mensen van goede wil die daar werkzaam zijn.  

 

Na een paar dagen in Utrecht, 

met een zondags bezoek aan de 

mis in de Augustinuskerk, plus 

stads wandeling en op maandag 

een bezoek aan de Tiltenberg en 

het Cruquismuseum vertrokken 

we naar Brussel, waar we evenzo 

gastvrij werden ontvangen door 

Didine Petit en de Graalgroep 

daar. We spraken met Andrea 

Tilmans over haar werk voor 

slachtoffers van vrouwenhandel. 

Een dag later bezochten we CEJI, de organisatie waarvoor Robin Sclafani 

werkzaam is, waar Stephanie ons een levendige presentatie gaf over 

Belieforama. In Antwerpen bezochten we, midden in de rosse buurt, het 

project Payoke. Ook zij bekommeren zich om de opvang van slachtoffers 

van vrouwenhandel. Het was een indrukwekkende ervaring. 

Minstens zo indrukwekkend was een speciale keukentafel waarin twee 

leden van de groep, Fuva (25 jaar) en Idah (59 jaar) vertelden over hun 

leven en hun Graal. De moed en openheid waarmee zijn hun verhaal deden, 

raakte en inspireerde iedereen aan tafel. Daarna deed de groep nog Den 

Haag aan, waar Mieneke Hage ze een mooi programma bereidde. (Hier staat 

ook een verhaal over in de International Newsletter) En natuurlijk 

Amsterdam, waar Chris de Leeuw het voortouw nam. Het zijn nogal wat 

reizen, in een paar weken tijd, maar zonder klagen reisde de groep van hot 

naar her, zorgde goed voor elkaar en nam duizenden foto’s!  
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Dan moet ik niet vergeten om de ontmoetingsdag in het Graalhuis te 

noemen. Een vol huis! Gezien van der Leest en Frans hadden een ingenieus 

schema in elkaar gezet om zoveel mogelijk vrouwen met elkaar in gesprek 

te brengen. En dat lukte uitstekend. Met daarbij natuurlijk heerlijke spijs en 

drank dankzij de vele helpende handen.  

Toen we uiteindelijk samen afrondden, weer met behulp van creatief 

schrijven, afgesloten met sacrale dans, hoorden we dankbare en tevreden 

stemmen. Iedereen had genoten van de gastvrijheid en de kameraadschap 

in de groep. We hoorden uitspraken als: “mijn wereld is groter geworden”, 

of “ ik vertrek als een ander mens”. Het onderstreept het belang van inter-

nationale uitwisseling binnen de Graalbeweging, juist daarom: je wereld 

wordt groter. Je leert veel over de noden van deze tijd maar het geeft je ook 

ideeën over wat je zou kunnen doen.  

De Graalbeweging in Nederland biedt een brede, verdraagzame ruimte voor 

mondiale verbondenheid, een international sisterhood.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationale uitwisseling: zondag een dagje Amsterdam 

Chris de Leeuw 
 

Al vorig jaar bij de allereerste planning had ik aangeboden onze interna-

tionale gasten kennis te laten maken met de Dominicuskerk in Amsterdam. 

Gelukkig had ik na de open dag gelegenheid hen iets te kunnen vertellen 

van het ontstaan en de geschiedenis van deze oecumenische en democra-

tische gemeente. In de zomervakantie volgen we niet een bepaalde serie, 

maar mag iedere pastor zelf kiezen wat haar/hem inspireert, wat zij/hij 

met ons wil delen en waar zij/hij liederen en lezingen bij kiest.  

Dat is altijd spannend: wordt het een boek, een gedicht, een schilderij of iets 

heel anders? Onze pastor Annewieke Vroom had bedacht om ‘mantra 

zingen’ als thema te nemen en had daartoe Jan Kortie uitgenodigd, die in 

Amsterdam en vele andere plaatsen geregeld een mantra-avond verzorgt. 

Daar was ik heel blij mee, want onze mooie Nederlandse liederen zouden 

onze gasten toch niet kunnen verstaan, niet kunnen proeven, en nu konden 
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zij volop meezingen en dat deden ze! Samen met de twee Filipijnse vrouwen 

deelde ik brood en wijn. “Dat mogen bij ons alleen de mannen”, ja, het is aan 

de vrouwen zelf om als de tijd rijp is veranderingen gedaan te krijgen. 

Aan het IJ vertelde Lot Heesen (Graalvriendin en Dominicusganger) hoe 

Amsterdam door de scheepvaart gegroeid is als handelsstad en daarna nam 

zij ons mee naar haar huis: een laat 16e eeuws grachtenpand met prachtige 

gebeeldhouwde en geschilderde plafonds. Haar man en zij konden ons ook 

veel over Amsterdam vertellen. Moedig beklom iedereen de 5 smalle ronde 

trappen - 72 treden! - naar de bovenste verdieping. Lot liep daarna met ons 

langs allerlei steegjes naar het Begijnhof, waar een andere Dominicusgan-

ger, Bernadette Visser, ons uitnodigde om ook haar woning te bekijken.  

 

Natuurlijk is het verhaal van het Mirakel van Amsterdam verteld en zagen 

wij de afbeeldingen in de kapel. Sommigen betwijfelden dit verhaal maar 

het is zowel in de gemeente- als in de kerkelijke archieven van die tijd 

uitvoerig beschreven. Weer een andere Dominicusganger, Yvonne Kroon, 

die Stadsgids is in Amsterdam, nam ons mee naar het Centraal Station, via 

de Oude Kerk en de rosse buurt, waar wij het huisje zagen van waaruit 

Majoor Boshardt zorgde voor prostitués. Nooit 

geweten dat daar al sinds 2008 een groot 

standbeeld van de Majoor staat! Yvonne liet ons 

gebouwen zien en vertelde verhalen die ook ik 

nooit ‘gezien’ en gehoord had. Heel moe en – 

hopelijk – heel voldaan namen de gasten de 

trein terug naar Utrecht. Zelf was ik heel 

dankbaar dat zoveel Dominicusgangers 

meegeholpen hadden aan deze dag! 

 

 

Participatie aan de Zweedse Graalretraite in Sobrado 

Margreet van Leeuwen 
 

Deelneemsters: Bibi Helgesson - Ann Charlotte Uggla - Kerstin Jacobsson -Ulla 

Bengtsson - Teresinha Tavares - Ticha Vasconcelos - Marian April Goering - 

Carol Siemering - Chris de Leeuw - en ik. 

 

Hoewel inmiddels ruim twee maanden geleden, nog steeds kan ik me ver-

binden met gevoelens van blijdschap en dankbaarheid. Chris de Leeuw en 

ik, die deel uitmaakten van deze internationale groep Graalvrouwen en 

handen en voeten hebben mogen geven aan deze retraite. En dat in het 

karakteristieke en imposante Cisterciënzerklooster in Sobrado, behorend 

tot de Benedictijnerorde. Het klooster, gelegen op de noordelijke route naar 
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Santiago de Compostela zou in de 10e eeuw gesticht zijn door de Benedic-

tijnen, in een toenmalige gemengde orde van mannen en vrouwen. In de 12e 

eeuw werd het een Cisterciënzer klooster. Het Spaanse besluit om over te 

gaan tot ontbinding van kloosters in 1853, betekende het einde van kerk en 

klooster en ze raakten in verval. In 1954 begon een groep Cister-

ciënzermonniken met de restauratie en vanaf 1966 leeft en werkt er een 

nieuwe gemeenschap. Het klooster biedt dagelijks gastvrij onderdak aan 

stromen pelgrims op weg naar Santiago de Compostela. Een van de vleugels 

van het eerste gebouw is ingericht met slaapzalen, eetzalen, keuken, sani-

tair en douches voor de camino’s. De dienstdoende monnik van de receptie 

voorziet vele routeboekjes dagelijks van een stempel.   

De monniken, samen een gastvrije gemeenschap vormend, hebben qua 

voorwaarden in ruime mate bijgedragen aan de realisering en de betekenis 

van onze retraite. Zoals een fijne kamer voor ieder, met een schrijftafel plus 

stoel, waar ik helemaal blij mee was. Eenvoudige doch goede maaltijden, 

dagelijks fruit, gebruik van diverse ruimtes voor onze activiteiten, welkom 

bij deelname aan de getijdengebeden, uitnodiging bij de aanwezigheid van 

de uitvaartmis voor en de begrafenis van broeder Manuel en onze eigen 

eucharistieviering, die wij mochten houden in de voormalige kloosterkapel.  

 

De Zweedse vrouwen komen hier al jaren en wij konden ons soepel invoe-

gen in de band die zij met de gemeenschap hebben opgebouwd. Een band 

van vriendschap en vertrouwen.  De ‘Swedes’ hadden een goed doortim-

merd programma samengesteld rond het thema ‘Stemmen in de woestijn’. 

Woestijn, plaats van niets en van alles, eenzaamheid, verlatenheid, alsook 

van rust en stilte, plaats van uitdaging, wijkplaats voor ziel en God-zoekers. 

De woestijn kan tot oase worden, een wijkplaats met een bron, waaraan je 

je kunt laven. Zo heb ik deze ‘stemmen in de woestijn’ mogen ervaren.  

 

De bakens van het dagelijkse 

leef- en werkritme in een 

klooster zijn de getijdengebeden. 

In het monasterio van Sobrado 

zijn dat het morgengebed, 

lauden, vespers en completen. 

Na het ontbijt begon ons 

dagelijkse morgengebed. Een tijd 

voor bidden, een lied, een 

reflectie op een tekst. We 

begonnen met reflectie op het 

begrip woestijn. Wat waren de woestijnplaatsen in je eigen leven?  
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Ik weet inmiddels dat woestijnperiodes in mijn eigen leven nauw verbon-

den zijn met vertrouwen en toevertrouwen. Een gebrek aan vertrouwen, 

terug te brengen tot een gebrek hieraan in mezelf, alsook in God. Hoe deed 

ik dat vroeger, periodes van woestijn overwinnen? Te rade gaan bij ‘het 

kind in jezelf’…, ook ik ben nooit te oud om van een kind te leren, ook niet 

van het kind in mezelf.  

Mezelf toevertrouwen aan God, waarop zou ik nog wachten?  “Daar komt 

mijn hulp vandaan.” (Bijbel in Gewone Taal, psalm 121, 1). Zo is deze retrai-

te zowel een tijd als een plaats van groei voor mij geworden. 

 

Het was fijn om een mandala te creëren. Hierbij was Ulla, een begenadigd 

kunstenaar, onze hulp en inspirator. Ik heb ervan genoten: eerst volgens de 

regels der kunst een ontwerp maken om dit vervolgens uit te werken in 

persoonlijke vormen en kleuren. De mandala’s van iedereen kregen een 

plaats in onze eucharistieviering, op de grond voor het altaar. Met daarop 

de beker, een schaal brood en een schitterende bos wilde bloemen. Het was 

een feest om samen te zingen, te bidden, te eten en te dansen onder de 

enthousiaste leiding van Chris. De eucharistie werd opgedragen door Bibi 

en Charlotte, gewijde priesters in de Lutherse kerk in Zweden. Brood en 

wijn werden binnen gebracht door de jongste broeder.  

 

Voorafgaand aan de retraite hebben Chris en ik nog een paar heerlijke da-

gen doorgebracht in Madrid. Fijn hotel en mooie uitstapjes naar het Museo 

Reine Sophia en met de trein naar El Escorial. Het immense abdijcomplex 

van koning Filips II, dat zo’n 45 km ten noordoosten van Madrid ligt. 

Eigenlijk is het een kasteel, abdij en mausoleum in één. We hebben zeer ge-

noten van zowel de architectuur als de immense hoeveelheid van en diver-

siteit in kunst. Ogen te kort! Onze trip hebben we afgesloten in Santiago de 

Compostela, doel en eindpunt van eindeloze aantallen pelgrims. Tot onze 

verrassing  konden we ’s avonds nog deelnemen aan de eucharistieviering. 

De kathedraal zat bomvol, met simpel geklede jongeren en ouderen, op 

gympen of wandelschoenen. 

Met dank aan alle deelnemende Graalvrouwen en in het bijzonder mijn 

maatje Chris! 

 

 

VERSLAGEN 

Bij de UNHCR in Genève: een waardevolle leerervaring 

Elly König 
 
Bij mij persoonlijk leeft al langer de wens om ons als Graal/UFER NGO 

actiever op te stellen rond het thema mensenrechten in Europa en de zit-
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tingen van de Mensenrechtenraad in Genève te gebruiken om ons zicht-

baar te maken. We zouden ook een trainingsprogramma aan kunnen bieden 

aan jonge vrouwen op de manier zoals dat in New York gebeurt tijdens de 

zittingen van de Vrouwenrechtencommissie. 

 

Daarom hadden Patricia Camisao en ik 

ons tijdens de laatste algemene leden-

vergadering van UFER in september 2015 

samen met Berhane Ras-work en Eya 

Nchama opgeworpen als de organisatoren 

van een parallelle bijeenkomst tijdens de 

32ste zitting van de UNHCR in juni 2016 

in Genève. 

 

Wij wilden hiermee vooral ook ervaring 

opdoen met wat er bij komt kijken om 

zo’n bijeenkomst te organiseren. De 

belangrijkste beslissing is met welke 

andere NGO’s of landen we deze bijeen-

komst organiseren. Op verzoek van onze 

Geneefse vertegenwoordigers hebben 

Patricia en ik een weekend gewerkt om 

via brieven en mails tien landenvertegen-

woordigers uit te nodigen. Op deze uitno-

diging hebben we twee reacties gekregen. Een van de Duitse missie dat ze 

ons later zouden berichten en een van de Italiaanse missie. Die wilde een 

gesprek met ons maar omdat op dat moment niemand van ons in Genève 

aanwezig was heeft ook deze reactie niet tot iets geleid. 

 

Later heb ik in Genève een vertegenwoordiger van de Nederlandse perma-

nente vertegenwoordiging aangesproken en gevraagd waarom er niet op 

onze uitnodiging gereageerd was. Deze man vertelde mij, dat zij veel van 

deze verzoeken per mail/brief krijgen en dat ze eigenlijk alleen de mails 

openen van NGO’s waarvan zij de mensen zelf kennen. Hij gaf aan dat het 

belangrijk is in Genève zelf lobbywerk te doen, mensen van de vertegen-

woordigingen persoonlijk te benaderen, een kop koffie met hen te gaan 

drinken en zo met de doelstellingen van jouw NGO kennis te laten maken. 

Zo hebben we op het laatst besloten met de NGO’s uit ons netwerk de 

bijeenkomst te organiseren. Het voordeel daarvan was dat we niet lang 

hoefden te discussiëren over de inhoud en de titel. Al eerder had ik contact 

met Ivonne van de Kar opgenomen of zij mee wilde helpen bij het orga-

niseren en een presentatie wilde geven.  
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De inhoud konden we pas enige dagen van te voren definitief vaststellen 

omdat we tot een paar dagen voor vertrek niet wisten of we een ruimte 

toegewezen kregen en voor hoelang. De toewijzing geschiedt door de VN, 

gebeurt op het laatst en is afhankelijk van het aantal verzoeken van NGO’s. 

Uiteindelijk was dit een niet al te grote ruimte voor een uur. We hadden om 

twee uur gevraagd. Er bleken zoveel NGO’s te zijn dat we ons gelukkig 

konden prijzen dat we een mooie intieme, niet al te grote zaal kregen voor 

dat ene uur. 

Het organiseren heeft me wel af en toe wakker gehouden maar met de 

geweldige steun van Patricia is het gelukt. We willen deze ervaring dan ook 

gebruiken. Samen met de Brusselse Graal hebben we een trainingspro-

gramma ontworpen van een weekend voor Europese jonge vrouwen om 

hen bekend te maken met de werking van de VN. Een uitnodiging voor dit 

programma wordt op korte termijn verstuurd naar de Europese Graal- en 

UFER-landen om te toetsen of hier belangstelling voor is.  

 

 

Van slachtoffer naar overlever 

Ivonne van de Kar 
 
Een verslag van de parallele bijeenkomst georganiseerd door UFER/De Graal, 

Asylumaccess en Zusterwerk tijdens de zitting van de 32ste zitting van de 

Mensenrechtenraad in Genève, juni 2016. 

 

Een paar maanden nadat de SRTV waarvoor ik werkzaam was, stopte met 

alle activiteiten, nam Elly König, lid van de Nederlandse Graalbeweging en 

van UFER,contact met mij op. We hebben een goed en gezellig gesprek 

gehad op het geheel vernieuwde station van Utrecht. 

 

Het werk gaat door 

Ik vertelde Elly dat ik een deel van de werkzaamheden die ik voor de SRTV 

uitvoerde wilde voortzetten. Ik was bezig met het opzetten van mijn eigen 

organisatie Zusterwerk4, geheel in de stijl van deze tijd, als zzp-er. Daar-

naast ben ik lid van Renate, het Europese netwerk van religieuze organi-

saties tegen mensenhandel en uitbuiting. Verder richt ik me met Zuster-

werk ook op de migratieproblematiek die je wat mij betreft niet los kunt 

zien van het onderwerp mensenhandel. In de afgelopen maanden ben ik in 

contact gebleven met vele mensen en organisaties in Nederland en daar-

buiten. Zo ben ik enkele maanden geleden spreker geweest bij de Generale 

                                                 
4 De organisatie Zusterwerk is inmiddels van start gegaan. www.zusterwerk.nl. 
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Assemblee van UFER die plaatsvond in Brussel, het was mooi om van al 

deze mensen te horen waarmee ze bezig zijn, werkelijk inspirerend. 

 
Samenwerking 
Met UFER en de internationale Graalbeweging heb ik al lang en vaak op een 

prettige manier samengewerkt. Het was dan ook een fijne verassing dat Elly 

me vroeg mee te werken aan een bijeenkomst die vanuit UFER en de Graal 

georganiseerd zou worden tijdens de vergadering van de Mensenrechten-

raad (UNHRC) in Genève. Net als bij de jaarlijkse VN-vergadering over de 

Status van Vrouwen in New York kan bij deze vergadering in Genève ook 

een parallelle bijeenkomst worden georganiseerd door NGO’s en andere 

organisaties. Enkele UFER-leden zijn VN-afgevaardigde voor hun land en 

werkzaam in Genève, zij zouden samen met ons de workshop voorbereiden. 

Het onderwerp voor deze parallelle bijeenkomst zou mensenhandel zijn: 

van slachtoffer naar overlever. De ruimte in het Palais des Nations Unie in 

Genève werd geboekt en Elly, Patricia en ik stelden een programma op. De 

voorbereidingen verliepen niet helemaal volgens plan, maar op het laatste 

moment bleken alle stukjes op hun plek te vallen en was alles toch gereed 

voor onze bijeenkomst. 

 
Genève en de VN-Mensenrechtencommissie 
Elly en ik vlogen op zondagochtend 12 juni in alle vroegte naar Genève. 

Heerlijk, we waren op tijd daar zodat we ons rustig konden installeren in 

het hotel en al even Genève in konden om de sfeer te proeven. De hotel-

kamer, net over de Franse grens in Ferney Voltaire, deelden we ook nog 

met Graallid Patrícia Camisão. Dat was zowel praktisch als gezellig. 

Nadat we de volgende ochtend geregistreerd waren, liepen we als volleerde 

VN-diplomaten door de gangen en zalen van dit prachtige oude VN-com-

plex. We hebben enkele interessante bijeenkomsten bijgewoond of soms in 

een naastgelegen zaal toegehoord. Bij verschillende van de officiële HRC-

zittingen in de ‘Grote Zaal’ was het een drukte van belang met diplomaten, 

ministers, VN-rapporteurs en landenvertegenwoordigers.  

Zo bleef er vaak voor ons als vertegenwoordigers van NGO’s geen plekje 

meer over in de zaal.  

 

Ik heb in 2013, samen met UFER en de Graalbeweging, ook een bijeenkomst 

bij de VN in New York meegemaakt en een presentatie gehouden. Het lijkt 

op elkaar, maar in Genève is alles kleinschaliger zodat ministers en VN-

rapporteurs veel makkelijker benaderbaar zijn. Je hebt veel meer toegang 

tot de grote zalen en wandelgangen, waardoor bij mij de indruk ontstond 

dat je hier veel meer kunt bereiken dan in het overvolle en zeer streng 

beveiligde VN-hoofdkantoor in New York. 
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Op maandag hebben we goed ‘geflyerd’ en 

veel reclame gemaakt voor onze bijeen-

komst over mensenhandel. Het program-

ma voor dinsdag zag er goed uit, er ston-

den enkele workshops gepland maar het 

was niet overladen. We hadden goed hoop 

op een mooie opkomst.  

 
Palais des Nations Unies 
Dinsdag was het zover. Onze parallelle bijeenkomst stond op het program-

ma. We hadden een prachtige zaal toegewezen gekregen. Met voldoende 

stoelen, maar niet te groot. Een te grote zaal geeft de indruk dat er weinig 

belangstelling is. We waren dus blij met onze mooie ruimte; van alle gemak-

ken voorzien én alle techniek werkte. De aanwezige vrouwen en een man 

waren goed geïnformeerd en met enkele gerichte vragen naar onze work-

shop gekomen. Onder de aanwezigen bevonden zich de voorzitter van het 

NGO-comité voor de Status van Vrouwen, verschillende VN-afgevaardigden, 

iemand namens de Zwitserse Caritas en enkele onderzoekers van univer-

siteiten met een speciale aandacht voor mensenrechten. Kortom, vrijwel 

alle stoelen waren bezet.  

Elly, als voorzitter van UFER, opende de bijeenkomst met een overzicht van 

wat mensenhandel is, in welke vormen het voorkomt en wat de interna-

tionale wetgeving behelst. Patricia, het Graallid uit Portugal en Brussel zat 

de bijeenkomst voor en fungeerde als gespreksleider. Er stonden twee 

experts op ons programma: Karina Sarmiento, Graallid uit Ecuador die 

sprak over mensenhandel in Zuid-Amerika en ikzelf.  

 

Met mijn bijdrage over mensenhandel en migratie beet ik het spits af. Ik had 

een zeer ‘up-to-date’ verhaal over de werkzaamheden tegen mensenhandel 

die in Nederland zijn uitgevoerd. Deze hebben geleid tot diverse organisa-

ties en netwerken. Vervolgens vertelde ik over de sterke veranderingen die 

gaande zijn binnen het thema mensenhandel nu we midden in een vluch-

telingencrisis beland zijn. Karina schetste daarna de situatie van slacht-

offers van mensenhandel in Zuid-Amerika. Na de twee sprekers volgde een 

geanimeerde discussie en werden zeer gerichte vragen gesteld. Het was te 

merken dat de aanwezigen wisten waarover het onderwerp mensenhandel 

gaat. Allen kwamen met hun eigen bagage en achtergronden naar onze 

workshop. Dit leverde een goede uitwisseling van informatie en kennis op. 

Precies zoals we gehoopt hadden. 
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Conclusie 
Over de conclusie van onze bijeenkomst waren we het allemaal eens. 

Slachtoffers van mensenhandel, of ze nu gedwongen in de prostitutie wer-

ken, gedwongen bedelen of uitgebuit worden nadat ze hier als vluchteling 

binnen komen, allemaal hebben ze recht op steun en hulp. Allemaal kunnen 

ze met de juiste gerichte steun proberen deze vreselijke periode achter zich 

te laten en het leven weer op te pakken. Zodra er een lichtje aan het einde 

van de tunnel te zien is, zijn mensen vrijwel altijd zo veerkrachtig dat ze van 

slachtoffer weer mens worden. Op het moment dat er weer plannen voor de 

toekomst gemaakt kunnen worden, is de stap naar ‘overlever’ gezet. 

Tevreden over deze uitkomst kwamen we met alle organisatoren die avond 

bijeen voor een gezellige Italiaanse maaltijd in het hartje van Genève. Voor 

ons allen was dit mooie afsluiting van een goede activiteit. 

 

 

De sociale kwestie in de 21e eeuw 

Ine van Emmerik 
 

Op 29 juni werd het boek van Erik Sengers over mgr. 

Aengenent, Roomsch  socioloog of sociale bisschop, 

gepresenteerd op de Tiltenberg. In de berichtgeving 

las ik dat de officiële naam nu het ‘Centrum voor de 

Sociale leer van de kerk’ is.  

Op uitnodiging van Erik Sengers was er een flinke 

groep Graalvrouwen bij aanwezig.  

Dat lag voor de hand, gezien de historische band 

tussen mgr. Jan Aengenent en de Graalbeweging.  

In het middagprogramma werden een aantal lezingen 

gegeven.  Eén sprong er voor mij uit, van sociologe 

Ellie Smolenaars, over ‘De Sociale Kwestie in de 21e 

eeuw’. Vele wereld-burgers zoeken in deze tijd verbetering van hun leven. 

Ze kunnen daarbij worden geïnspireerd door Jan Aengenent en Clara 

Wichman. Ze zijn nog verrassend actueel. Smolenaars schreef een boek over 

Wichman, Passie voor Vrijheid. Clara Wichman was jurist en werkzaam bij 

het Bureau voor Statistiek. Zij stelde dat in de samenleving het individu 

voorop moet staan, het gaat om de mensen en niet om het instituut; de 

wetenschap, een weten-schappelijke discipline, de kerk of instituten in het 

algemeen.  

 

In 1919 hield Wichman een lezing voor de Woodbrookers: ‘Gemeenschap 

en enkeling’. Enkeling, een mooi woord voor individu. Zij benadrukte dat 
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iedere mens een uniek wezen is. In die lezing zei ze dat je niet de enkeling 

moet offeren aan het egoïsme van de gemeenschap, maar er naar moet 

streven dat enkeling en gemeenschap samen groeien. De enkeling groeit en 

daardoor groeit de gemeenschap en andersom. De goede samenleving is 

een verrijking van het individu.  

Juist in de wereld van werk en inkomen komen vrouwen extra in de knel, 

want in de economische wereld wordt veel te veel gedacht in termen van 

‘de samenleving’ en niet in die van die enkeling.  

Wat Smolenaars aandraagt is heel relevant in relatie tot het hoofdthema 

van CSW (Commission on the status of women) 2017: ‘Women’s economic 

empowerment in the changing world of work’, de bekrachtiging van 

economische zelfstandigheid van vrouwen in de sterk veranderende wereld 

van werk.  

 
 

Kunst als middel om elkaar te ont-moeten 

Elly König 
 

Tijdens de workshop van Open Blik op 9 mei 2016 ontdekten we waar het 

woord ‘ontmoeten’ vandaan komt. Een moet is een oud Hollands woord 

voor stempel. Ontmoeten is iemand van zijn of haar stempel ontdoen. We 

zijn met materiaal en kleur aan de slag  gegaan en hebben zo onszelf en de 

ander onderzocht. 

Afgelopen meimaand waren Carolina Pinto en ik uitgenodigd om deel te 

nemen aan deze workshop in een kunstatelier in Lekkerkerk. De avond 

werd gorganiseerd door Anita van Ast en Ina Hoeneveld en mogelijk 

gemaakt door de Protestantse Gemeenschap in Lekkerkerk en omgeving. 

Uit de naburige dorpen hadden vrouwen van diverse nationaliteiten, 

(Somalisch, Eritrees, Marokkaans, Portugees, Nederlands, Rwandees) de 

reis ondernomen om elkaar te ontmoeten.  

 

Onze opdracht was dat ieder van ons 

een pop ging maken. Na een korte 

uitleg hoe we dat moesten doen, 

kregen we de materialen aangereikt, 

een stok, kranten, plakband, gekleurd 

papier, knopen, lappen, draden wol, 

katoen, kralen, lijm en konden we aan 

de slag. Op deze wijze kwamen we met 

elkaar in gesprek door elkaar mate-

riaal te vragen, door elkaar te helpen en op het laatst door elkaars produc-

ten te bewonderen en elkaar te bevragen.  
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Het was een bijzondere ervaring dat je binnen anderhalf uur tijd een 

product maakt, met elkaar in gesprek komt op ongedwongen wijze of met 

elkaar zonder taal communiceert. 

Of zoals Anita het zelf aangeeft op haar website ‘Kunst Raakt’:  “Wij denken 

niet perse dat onze kunst mooi is. We denken wel dat onze kunst iets met 

mensen doet. Hoe dan ook . Kunst is de snelste weg naar het hart. Mensen 

vinden het of mooi of lelijk of raar of onbegrijpelijk. Maar in ieder geval 

veroorzaakt het een reactie. Dit vinden wij een mooi startpunt om met 

elkaar in gesprek te gaan. Wie ben ik en hoe kijk ik tegen dingen aan?  

Wie is de ander? En wat is zijn of haar blik? Wat roept het werk bij mij op? 

Recht uit het hart wordt het mogelijk om iedereen aan te spreken.” 

Dat hebben Carolina en ik zeker zo ervaren. De ontmoeting in de polder met 

zoveel mooie, sterke vrouwen was een kleurrijke en ontroerende, van-hart-

tot-hart-ervaring. 

 

 

RUBRIEKEN 

Graalkorrels 

Bewerkt door Didine Petit 
 

TANZANIA EN PORTUGAL 
Vorig jaar besliste de Internationale Graalraad van Sydney om internatio-

nale uitwisselingen te ondersteunen en aan te moedigen. De bedoelingen 

van dit ‘Come and See’-project zijn: Graalleden en gerelateerde vrouwen 

kansen geven de Graalbeweging ruimer te leren kennen, door onderdom-

peling in een andere cultuur, vrijwilligerswerk en leven met een intergene-

rationele gemeenschap. (Lidia Martins. www.graal.org.pt Notícias, ‘Vem e 

vê’. 7 augustus 2016) 

  

In deze context verbleef Inês Cabete, een Portugese jonge meid, drie 

maanden in Kisekibaha. Toen ze landde in Kilimanjaro Airport, was door 

het overschrijden van de evenaar haar oriëntatie in de war. Haar vreemde 

gevoelens verdwenen echter in de armen van de vrouwen die haar hartelijk 

ontvingen en haar elke dag nieuwe levenswijzen aanleerden. De paradijse-

lijke vallei van Kisekibaha, waar geen haast bestaat, hielp haar om te medi-

teren. Het Graalcentrum daar is sterk zelfvoorzienend en dank zij de inten-

sieve land- en tuinbouw kreeg Inês heerlijke maaltijden aangeboden. Ze 

leerde er in gemeenschap en herontdekte er zichzelf en zichzelf in relatie 

met anderen. Ze ervaarde er ook een leven dichtbij de natuur, met ruisende 

wind door de bananenbomen, krekelorkesten, padden en andere beestjes 

die nauwgezet de avond inzongen. Ze was onder de indruk van de schitte-



 37 

rende sterren aan een zeer heldere hemel. s’ Morgens kwekten vogeltjes 

eindeloos en vlinders schilderden een bijna ‘fauvistisch kader’.  

Inês was blij mee te kunnen werken in het lokaal kleuterklasje met Masaï-

meisjes die de Graal opvoedt. Zij vernam er de risico’s van vrouwen-

besnijdenis en hoe hiertegen geageerd kan worden. Ze hielp bij het leren 

lezen, schrijven en rekenen. Deze kinderen kenden geen Engels, maar de 

taalbarrières verdwenen redelijk goed door de ‘universele taal van de 

vriendschap’. Ze had er weinig om te leven, maar met de stralende ogen van 

deze kleuters, hun grote glimlach en hun handjes in haar hand was ze 

helemaal gelukkig! 

(Inês Cabete. www.graal.org.pt Noticias, “Vem e vê”. 7 augustus 2016) 

 
OEGANDA EN DUITSLAND 

Met medefinanciering van Misereor heeft het Rubaga-ziekenhuis in 

Kampala op 15 april een nieuwe kraamafdeling kunnen openen met de 

naam ‘Dr. Rita Moser Maternity Ward’. Deze Duitse Graalvrouw was 

jarenlang hoofdarts van het ziekenhuis dat toen een Graalproject was. 

Aartsbisschop Luanga en Udo Weber, de verantwoordelijke voor ontwikke-

lingssamenwerking van de Duitse ambassade in Oeganda, namen deel aan 

de inhuldiging. De Oegandese krant New Vision van 5 mei 2016 heeft een 

uitvoerig artikel gepubliceerd over het engagement en de hoge medische 

kwaliteit van Rita Moser’s behandelingen.  

(Marita Estor. Antenne. Augustus 2016) 

 

 

Bibliotheekhoekje  

Marthe Link 

 
Thomas Verbogt, Als de winter voorbij is.  
Uitgegeven door: Nieuw Amsterdam Uitgevers in 

2015 

  

Het is een boek om langzaam te lezen, te proeven 

van de mooie taal en prachtige zinnen, waar lang 

over te filosoferen is. Op een meanderende manier 

gaat de schrijver door de fasen van zijn leven: kind – 

jongere – volwassene – senior. Drie ingrijpende 

gebeurtenissen in zijn leven zijn als ankerpunten, die 

hem helpen om op zijn leven  terug te kijken. Hij is 

vooral toeschouwer geweest, toeschouwer en be-

schrijver. Beschrijver van levensverhalen, die gaan 
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over ontmoetingen, relaties, verdriet over verlies en hoop op mentale groei 

en aanvaarding van wat verloren ging. 

  

Het verhaal begint met een verhuizing, van alleen wonen naar samenwo-

nen, van  opruimen of  bewaren. En van daaruit beginnen de herinneringen 

en springt Verbogt van het één naar het andere. Herkenbaar, hoe de ene 

herinnering een andere oproept en dan weer verder meandert door het 

leven. En dan blijkt hoe soms al lang geleden en bijna vergeten ontmoe-

tingen of ervaringen een mens hebben gevormd.  

 

Een klein fragment laat zien wat resoneert bij de lezer/es  om zelf over te 

filosoferen. Een fragment over waarheid en werkelijkheid; in werkelijkheid 

zit het woordje werk, iets bewerken tot waarheid, een verhaal bijvoorbeeld 

wordt waar, want het is verteld. 

 “Mijn vader heeft gezegd, dat God in je zit, dat God bestaat als je dat gelooft, 

dat God misschien een  verhaal is dat we hebben bedacht, maar ook een 

verhaal is echt en waar”.  

Ik vroeg of  een mens ook in je kan zitten.  

“Ja, als je veel van iemand houdt en dat begint met in iemand geloven”.  ”Zoals 

in God?” ”Ja, zoals in God.” 

 Een boek om langzaam en met open hart te lezen. Aanbevolen! 
    
                                                                                                                     

Voedselhoekje 

(Uit Hart&Vaatgroep-Magazine) 
 

Tomaten-Paprikasoep 
Ingrediënten voor 4 flinke kommen soep: 

1 kilo tomaten, gehalveerd; 2 paprika’s in repen; 1 ui in grove stukken; 

flinke hand verse basilicum; zout; gemalen peper; theelepel cayennepeper; 

2 theelepels tijm; 2 eetlepels balsamico-azijn; 6 eetlepels olijfolie; 0,4 liter 

water. 

 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Verdeel de ui, de tomaten en de 

paprika over de ovenschaal. Bestrooi de groenten rijkelijk met de kruiden. 

Peper en zout naar smaak toevoegen. Besprenkel daarna alles met olijfolie 

en balsamico-azijn. 

Zet de ovenschaal voor 45 minuten in de voorverwarmde oven. Laat het 

daarna afkoelen.  Schep het mengsel in een blender en maak het tot een 

egale massa. 

Doe de soep in een pan en doe het water erbij en laat de soep zachtjes 

koken.  Proef of de soep op smaak is en voeg zo nodig peper en zout toe. 
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Redactionele Richtlijnen  

De redactie 
 

Gewaardeerde schrijfsters, 

 

Doelen die ons hierbij voor ogen staan: een heldere en inspirerende 

onderlinge communicatie en leesplezier voor ons allemaal. 

De richtlijnen voor teksten geven wij als volgt weer: 

* Uitgangspunten  

* Kenmerken  

* Schrijfstijl 

 

Uitgangspunten 

* De redactie behoudt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van 

geplaatste teksten. 

* Met respect voor auteur en tekst mag de redactie ingrijpen, maar altijd na 

overleg. 

 

Kenmerken (inhoudelijk) 
* De teksten zijn actueel, maatschappelijk betrokken.  
* Ze vormen een bijdrage aan spiritualiteit.  

* Ze zijn prikkelend, uitdagend en roepen vragen op.  

 

De schrijfstijl 
Uitnodigend – inspirerend – informatief – gevarieerd – goed leesbaar –  

soepel – beknopt – geen opsommingen – weergave van impressies – 

verbindend. 

 

Kenmerken (technisch) 
* Tekstlengte: max. 600-800 woorden, d.w.z. 1,5 pagina van dit blad. 

* Wijze van aanleveren van teksten: graag zonder opmaak. 

* Foto’s worden aangeleverd als jpg-bestand, met een tekst als onderschrift. 

* Regels voor verwijzing:  

Naar boek: titel van boek in italic (schuin), zonder aanhalingstekens. 

Naar artikel: titel van artikel tussen enkele (‘) aanhalingstekens. 

* Regels voor gebruik van aanhalingstekens in tekst: 

Woorden en uitdrukkingen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. 

Zinnen, gebruikt als citaat, tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen. 

 

Dat de richtlijnen als geheel een bloeiende bijdrage mogen vormen aan de 

kwaliteit van onze Nieuwsbrief Intergraal. Vragen of reacties? Mail ons! 
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Afzender: 

INTERGRAAL 

Nieuwegracht 51 

3512 LE Utrecht  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                        Samen zorgen voor de aarde! 


