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CONNECT @ RPH
Ons jaarthema ‘Connect’ vertelt dat we dit schooljaar graag willen 

inzetten op échte verbinding.

Verbinding met jezelf op de eerste plaats. Niet altijd even makkelijk en 

vaak een hele uitdaging: wie ben ik, waar liggen mijn talenten, waar 

voel ik me goed bij, wat vind ik belangrijk in het leven?

We verbinden ons ook met anderen. We leerden nieuwe klasgenoten en leerkrachten kennen. Een schooljaar lang gaan we met 

deze mensen op stap om samen te leven én te leren.

We zijn ook verbonden met de wereld veraf en dichtbij. Beelden uit het journaal hebben mensen in beweging gezet. RPH zamelde 

een mooi bedrag in voor de weeskinderen in Togo. Solidariteit is een mooie uitdrukking van verbondenheid.

Tenslotte zijn we ook verbonden met de natuur. Afgelopen maanden hebben we ondervonden dat mens en natuur nauw verbon-

den zijn en dat de juiste verbinding tussen mens en natuur steeds belangrijker wordt.

Samen staan we sterk. We kunnen pas samenwerken als we ons met elkaar verbinden. En als we verbonden zijn met elkaar, zijn we 

zoveel sterker. Paperclips houden papieren bij elkaar. We maakten in de startviering een lange ketting van paperclips. Ieder van ons 

is een onmisbare schakel in de klas, in de school.

We hebben de traditie om onze eerstejaars met een warm applaus te verwelkomen in de startviering in de kerk van Hove. Bij de 

start van dit schooljaar konden we nog niet samenkomen in de kerk. Onze leerlingen van de derde graad vormden een erehaag 

voor de eerstejaars op weg naar het forum voor hun bezinningsmoment. Een warm welkom!

Ilse Op de Beeck en Natalie Vermeulen (werkgroep ‘pastoraal’)

Nieuwsbrief Y november ’21
een greep uit onze activiteiten !
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DE TOGODAG 
BRACHT KLEUR OP SCHOOL
Op dinsdag 14 september konden we na twee jaar wachten eindelijk weer genieten van een echte Togodag. Wat smaakte dit zoet!

De Afrikaanse vibes waren weer duidelijk voelbaar en Hove leek even aan de evenaar te liggen. Het spontaan ontstane microklimaat 

was dankzij de aanwezigheid van een stralende herfstzon duidelijk voelbaar. Onze heupen gingen heerlijk los bij de initiatie Afrikaan-

se dans en onze polsen gingen stevig tekeer op de djembés.

Ook de kleurenloop was een heus loopfestijn en gaf zowel onszelf als onze school een mooi kleurtje. Het poeder ging er stevig van-

door, net als onze loopbenen. Het was prachtig om te zien hoe iedereen zijn beste loopbeentje voorzette en zijn truitje nat maakte 

voor Togo. Het ingezamelde bedrag was dan ook waanzinnig (11.000 euro) en zal goed besteed worden bij de bouw van een keuken 

en een polyvalente zaal voor Mon Refuge. Bedankt!

Na de workshops en lezingen genoten we nog van enkele optredens op het grasveld. Het was heel gezellig om eens met z’n allen 

samen de dag af te sluiten. 

We willen jullie bedanken om deze dag en ons verhaal mee in te kleuren. Regina Pacis Hove was op de Togodag niet enkel de spor-

tiefste maar ook met voorsprong de warmste school van het land.
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DAG VAN DE SPORTCLUB
Woensdag 29 september was het de dag van de sportclub. 

Leerlingen mochten in de outfit van hun sportclub naar school 

komen. Heel wat leerlingen deden daar met plezier aan mee en 

zo liep de speelplaats vol met onder andere turnsters, voetballers, 

hockeyspelers, basketters, … Het is duidelijk dat Regina Pacis heel 

wat sportieve leerlingen telt!

Daisy Ramoudt (leerlingbegeleider)

ONZE SPORTERS  
NAAR HET TESTCENTRUM
Onze leerlingen van de tweede graad Stem Sport hebben zich uitgebreid laten testen 

in het sportlab in Turnhout. We keken ernaar uit, want deze testen geven ons veel 

nuttige info over onze huidige conditie, vorm, talenten en werkpunten. Omdat 

we dit jaar als eindexamen een triatlon zullen afwerken, leek het ons opportuun 

om onze conditie te peilen. Onze sportieve talenten kregen verschillende testen 

aangeboden, zodat ze een mooi beeld kregen van hun conditie en wie ze zijn 

als sporter. Onze leerlingen werden getest op wendbaarheid, reactievermogen, 

snelheid, kracht, uithouding en ze moesten ook een echte inspanningstest af-

leggen, afgenomen door professor Luk Bosmans, de gewezen coach van Sven 

Nys! Deze testen waren alvast positief en met hun testrapport kunnen we de 

komende maanden verder aan de slag.

De voorbereidingen voor onze 1/8 triatlon zijn intussen gestart en we hebben 

onze eerste fiets-, loop- en zwemtrainingen al achter de kiezen. Tijdens de WK-

gekte in eigen land organiseerden we een RPH tijdrit. We zagen enkele sterke 

chrono’s en dus veel potentiële talenten aan het werk. Mathieu en Wout zijn bij deze 

gewaarschuwd! Onze leerlingen zijn niet enkel beren op de fiets, maar ook in het kou-

de water zijn het echte ijsberen gebleken. Na een stevige work-out gingen we baan-

tjes trekken in het openluchtzwembad van Boom. De temperatuur van het water was 

slechts 14 graden en toch zagen we onze leerlingen gedijen als vissen in het water!

Karel Frans, Vincent Snacken en Tom Verlinden (leerkrachten Stem Sport tweede graad)
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TWEEDAAGSE
Voor de start van het nieuwe schooljaar wachtten we vol spanning af of de 

tweedaagse mocht doorgaan. Het licht werd op groen gezet en de werkgroep 

schoot in actie om de eerstejaars een rijk gevulde en afwisselende tweedaag-

se te bezorgen. De eerste dag leerden de kinderen elkaar in klasverband beter 

kennen en dit aan de hand van allerlei interactieve spelvormen, de ene al wat 

verrassender dan de andere. Eén ding is zeker, de leerlingen leerden elkaar 

ook echt beter kennen en sommige persoonlijke verhalen zorgden voor kip-

penvel bij klasgenoten en titularissen. De eerste dag werd afgesloten met een 

avondactiviteit naar keuze.

Op dag twee zaten de meesten met kleine oogjes aan de ontbijttafel, maar 

aangekomen in Knokke, was er van die vermoeidheid niks meer te merken. 

Een stralend blauwe lucht en een aantal enthousiaste monitoren zorgden 

ervoor dat de leerlingen een unieke en onvergetelijke sportdag beleefden. 

Zowel in als uit het water maakten de leerlingen kennis met niet alledaagse 

sporten en spelactiviteiten. Moe, voldaan en met een mooie rode blos op de 

wangen keerde iedereen huiswaarts. De tweedaagse “editie 2021” was meer 

dan geslaagd!

Isabelle Holthof (leerkracht Frans eerste graad)

Enkele reacties van de leerlingen:

‘Een onvergetelijke sportdag, dit zouden we elk jaar moeten doen.’

‘Een grote slaapzaal, maar wel heel tof om met zoveel op een kamer te liggen.’

‘De busrit met Lauwers was echt chill … zou dit aan het gezelschap kunnen 

liggen?’

‘Ik had zoveel honger dat het eten me goed gesmaakt heeft.’

‘Een mooie en groene omgeving, zoveel leuker dan in een klaslokaal om  

elkaar beter te leren kennen.’

HET ZWIN 
Op 30 september ben ik samen met mijn klasgenoten naar het Zwin gegaan. Dit was 

een daguitstap voor het vak biologie. We vertrokken in de vroege ochtend. In de voor-

middag zijn we in groepjes enkele vogels gaan spotten. Een aantal soorten zijn zeer 

zeldzaam in België. Het Zwin is één van de weinige plaatsen in het land waar je deze 

vogelsoorten nog kan zien. Ik vond deze activiteit zeer interessant en leerrijk. Op de 

middag zijn we met alle groepen samengekomen om te genieten van onze lunch in 

deze prachtige omgeving. Daarna zijn we verder het natuurreservaat ingewandeld om 

verschillende soorten planten te determineren. Na een prachtige dag zijn we met de 

bus teruggekeerd naar school.

Margaux Kuppens (4DW)
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LEREN LEREN
Op woensdag 29 september kregen de leerlingen van het eerste 

tot en met vijfde jaar één of twee lesuren ‘leren leren’. 

We sprokkelden enkele reacties over wat ze geleerd hadden.

eerste jaar

Ik heb geleerd dat …

· er tactieken zijn om beter in te prenten.

· ik vrijdagavond aan mama moet vragen wat er in het weekend 

op de planning staat.

· je 6 stappen moet doorlopen om te leren.

tweede jaar

Ik heb geleerd dat …

·  je best je boekentas ‘s avonds nog maakt en niet ‘s morgens 

heel snel.

·  je meerdere keren moet studeren voor een grote toets.

·  je vaak maar één kernwoord nodig hebt om weer heel de tekst 

te weten.

derde jaar

Ik heb geleerd dat …

· er verschillende manieren van leren bestaan (leerstijlen).

· voorbeelden bedenken helpt om de leerstof beter te begrijpen.

· je smartphone zorgt voor afleiding tijdens het leren en dat je 

deze dus beter weglegt.

vierde jaar

Ik heb geleerd dat …

·  je studeren kan trainen.

·  je moet proberen om verbanden te leggen tussen de leerstof.

·  je ruim genoeg op voorhand moet beginnen en dat herhalen 

belangrijk is.

Thomas Soetewey, Katrien Van De Leur en Anne Van Himbeeck 

(werkgroep ‘ leren leren’)

METERS EN PETERS
Ik ben heel blij dat ik voor het engagement ‘meter/peter’ heb 

gekozen. Op korte tijd heb ik de eerstejaars uit mijn klas al heel 

goed leren kennen. Zes jaar geleden kwam ik zelf aan op deze 

school zonder al iemand te kennen. Daarom wou ik heel graag 

helpen om te zorgen dat onze eerstejaars zich welkom voe-

len bij ons op school. We begonnen hier al aan op de eerste 

schooldag door samen met hen naar school te fietsen. We 

konden onze klas toen ook al eens kort bezoeken om onszelf 

voor te stellen. Tijdens het gezamenlijke middagmaal dat later 

volgde, konden we elkaar dan een beetje beter leren kennen, 

en met snoepjes trakteren. Vervolgens zijn we met een paar 

meters en peters gaan helpen op de tweedaagse. Hier heb ik de 

leerlingen persoonlijk leren kennen door middel van spelletjes 

en vele grappen in een ontspannen omgeving. Hierdoor heb ik 

een goede band met hen kunnen opbouwen. Dit zorgde ervoor 

dat onze spelletjesvoormiddag op school nog leuker was. We 

hebben o.a. ‘weerwolven’ gespeeld en de verjaardag van twee 

van onze leerlingen kunnen vieren met een piñata. De leerlingen 

kunnen steeds bij ons terecht met vragen of als ze eens nood 

hebben aan een gesprek. Zo voelen ze zich hopelijk snel com-

fortabel op onze school.

Eden Saraga (6LWE)
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SPORTDAG
Dit jaar kon de sportdag gelukkig opnieuw doorgaan. Op vrijdag 1 oktober 

trokken de tweedejaars naar Lissenvijver in Geel, de derdejaars naar Airzone 

in Kontich en de vierdejaars naar De Schorre in Boom. Het vijfde jaar kon zich 

uitleven op het touwenparcours in Rijmenam en het zesde jaar nam in een 

doorschuifsysteem deel aan drie verschillende sporten: ski of snowboard, 

padel en ju-jitsu. De lessen ju-jitsu werden traditiegetrouw gegeven door 

Hiraku Do Hove, waarvoor onze dank!

Ilse Cools (leerkracht LO derde graad)

Op vrijdag 1 oktober gingen we met het vierde jaar op sportdag naar het 

provinciaal domein De Schorre in Boom. In de voormiddag zijn we gaan 

klimmen op de toren. Daarna met een zip-line naar beneden … heerlijk!

Na de gezellige middagpauze stond mountainboarden op het programma: 

dat is iets tussen snowboarden en skateboarden. Het was leuk omdat je zelf 

kon kiezen hoe snel je ging en van welke hoogte je wilde vertrekken.

Bij het frisbeeën moest je niet gewoon met een frisbee naar elkaar gooien. 

Het was meer een teamsport waarbij je passen moest geven naar je teamge-

noten. Op die manier had ik het spel nog nooit gespeeld, maar ik vond het 

echt heel tof.

Als laatste activiteit zijn we gaan longboarden. Ik vond het echt een topdag! 

Het weer viel ook goed mee dus dat maakte het alleen maar beter!

Saar Totté (4CHW)
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START TO STUDY 
startschot voor de studiekeuze naar het hoger onderwijs

Op donderdagavond 14 oktober werd in de cafetaria de officiële aftrap gegeven voor 

het studiekeuzeproces van onze leerlingen van het zesde jaar. Vanaf nu hebben de 

structuur van het hoger onderwijs, studiepunten en leerkrediet geen geheimen meer. 

De zesdejaars en hun ouders volgden proeflessen met ronkende titels als ‘Wat als een 

kreeft mijn vriend wil zijn?’. Deze lessen werden gegeven door een docent aan een 

hogeschool of door een professor van een universiteit. Op deze manier kon geproefd 

worden van het verschil in aanpak.

Vrijdag 15 oktober ging de onderdompeling verder. In de voormiddag volgden de 

leerlingen workshops over ‘Academisch Nederlands’, goed kiezen en maakten ze ken-

nis met het platform ‘Aan de slag’. ’s Namiddags vertelden bevlogen oud-leerlingen 

over hun studierichting. Elk half uur kon iedere leerling het oor te luisteren leggen bij 

een andere getuigenis, tot en met een zoomsessie vanuit de VS. Het was als leerkracht 

van al deze oud-leerlingen ook een fantastische ervaring om te merken hoe zij hun 

weg gevonden hebben, ook al ging daar ook wel vallen en opstaan mee gepaard. We 

wensen onze zesdejaars alvast een vruchtbaar studiekeuzeproces toe!

Ilse Op de Beeck (coördinator derde graad)

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Op 22 oktober werd de dag van de jeugdbeweging georganiseerd.  

Veel leerlingen keken uit naar die dag en kwamen trots in hun uniform naar school.

Daisy Ramoudt (leerlingbegeleider)

LUC DESCAMPS
Op donderdag 14 oktober gingen we in de bibliotheek van Hove naar een lezing van jeugdauteur Luc 

Descamps. Een andere activiteit is altijd een leuke afwisseling. Ik vond het een meeslepende lezing 

omdat Luc Descamps niet alleen op papier heel goed kan vertellen, maar ook in het echt zijn verhaal 

zeer vlot heeft gebracht. Niet alleen zijn uitleg was boeiend, ook de inhoud van zijn boeken sprak me 

aan, waardoor ik zin heb gekregen om een boek van hem te lezen. Ik dacht altijd dat boeken voor 

jongeren ontstaan uit de rijke fantasie van de schrijver. Luc Descamps vertelde echter dat hij vaak 

onderzoek doet om zich goed te kunnen inleven in bepaalde personages. Hierdoor kreeg zijn lezing 

een leerrijke en verrassende toets.

Fie Van Hoof (3DL)
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MACHTIG MOOI MECHELEN
Terwijl de ene helft van onze zesdejaars ofwel in Krakau ofwel in Togo was,  

bezochten we op 28 en 29 oktober met de andere zesdejaars een parel van een 

stad in eigen land: Mechelen.

Als de stenen van de Dossinkazerne zouden kunnen spreken … Onze gids, wiens 

vader ook vanuit deze kazerne gedeporteerd werd én de oorlog overleefde, nam 

ons mee doorheen de geschiedenis van WOII en de gruwelijke impact op zoveel 

onschuldige mensenlevens. Hij riep ons op om gezond kritisch te zijn. Ook van-

daag is er immers propaganda die bepaalde bevolkingsgroepen of mensen in een negatief daglicht stelt en er zondebokken van maakt.

Vrijdag moesten we onze kuiten goed insmeren om de 587 trappen van de Sint-Romboutstoren te trotseren. Boven werden we ge-

trakteerd op een wondermooi uitzicht: aan de ene kant de haven van Antwerpen en aan de andere kant het Atomium in Brussel. We 

maakten onderweg naar boven ook kennis met de beiaard en zijn majestueuze klokken. 

Onze citytrip werd afgerond met een wandeling waarbij het gonsde van historische namen: Margaretha van Oostenrijk, Karel de Stoute, 

Filips de Goede, Margaretha van York, de Orde van het Gulden Vlies, … Wist je dat de maag van ‘ons Margaretha’, zoals onze gids het 

zei,  begraven ligt in de kerk Sint-Petrus en Sint-Paulus? Toch wel een pittig detail om mee af te sluiten.

Ilse Op de Beeck (coördinator derde graad)

HALLOWEEN
Kaderend in het thema Halloween kregen 

de leerlingen van het derde jaar voor Engels 

de opdracht om een ‘creepy short story’ te 

schrijven. Sommige verhalen zijn puur uit 

de eigen verbeelding ontsproten, andere 

zijn een mengeling van bestaande verhalen 

en eigen fantasie. Er zaten echte pareltjes 

tussen. Hierbij een voorbeeldje ...

Helga Belles (leerkracht Engels tweede graad)

If you would imagine a save village … 

wouldn’t it look like Hove? If you had to 

imagine a place where you would be save 

… wouldn’t it be your own house? Think 

twice! It might change after you have heard 

this story … During the day, everything looks 

safe, peaceful and quiet, but during the 

night, everything looks different. That black 

car is not just a black car, it is there to kidnap 

you! That friendly old man is not a friendly 

old man, but looks like a dangerous crimi-

nal. That man walking his dog, looks like he 

will attack you with a knife. Every time that I  

go back home in the dark, I tell myself that 

what I see, is not true: nobody is there to 

kidnap me, to follow me or to kill me. Yes-

terday I thought again that somebody was 

following me. When I finally was at home 

in my bed, I told myself that it was not true. 

But when I woke up this morning, I found 

something really scary on my phone … Do 

you know what it was? A picture of me … 

sleeping in my bed … but I was home alone! 

Do Hove and your room still feel that safe?

Eline Lafeber (3AE)
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STUDIEREIS POLEN
Dossinkazerne

Om de leerlingen voor te bereiden op hun studiereis naar Polen, gingen we op 25 september met 

de groep naar de Dossinkazerne in Mechelen. We bezochten het memoriaal in het oude kazerne-

gebouw. Vervolgens werden we rondgeleid in het museum over Holocaust en mensenrechten, dat 

uitnodigt om te reflecteren over mensenrechten vandaag. We hadden een zeer goede gids, Patsi Am-

bach, die onze leerlingen de nodige historische omkadering meegaf voor hun bezoek aan Auschwitz.

Schindler’s List

Op vrijdagavond 22 oktober zagen we de film ‘Schindler’s List’. Aan de hand van deze film konden 

onze leerlingen zich een beeld vormen van hoe het eraan toeging tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

We aten ook gezellig pizza samen. Dit was één van de eerste stappen naar de hechte groep die we 

later zijn geworden.

Auschwitz

Herinneringseducatie blijft belangrijk. Het ter plaatse bezoeken van herinneringsoorden zorgt dat 

jongeren een stuk beleving mogen ervaren en dat abstracte informatie verdiept wordt. Het verandert 

hun blik op de wereld en hun houding in de maatschappij. Een bezoek aan Auschwitz vraagt een 

grondige voorbereiding met als doel het aanreiken van een brede historische context vanuit verschil-

lende perspectieven. We konden steunen op het rijke familiearchief van de familie Haberkorn – Es-

kenazi. Meneer Haberkorn, vader van Odyssee (5de jaar) en Anaïs (oud-leerling) gaf de historische 

omkadering een ziel. Hij is de kleinzoon van een Auschwitz-overlevende, meneer Sauveur Eskenazi. 

Zijn mondelinge getuigenis (op beeldmateriaal) stond centraal tijdens de informatieavond. Onze leer-

lingen hadden veel vragen en samen zorgden we ervoor dat alles correct historisch werd gekaderd.

Zoals Marta Ascoli (gedeporteerd naar Auschwitz als 17-jarige, overlevende) het verwoordde, Ausch-

witz é di tutti, vinden ook wij het belangrijk dat onze jonge mensen reflecteren over mens en maat-

schappij in een juiste en objectieve context.

Hanne Bogaerts, Anse Cuppens, Sarah Decembry en Ilse Hendrickx  

(begeleiders studiereis Polen)

Enkele reacties van de leerlingen:

‘Het was echt geweldig, de sfeer in de groep werd 

elke dag beter. We werkten altijd samen om oplos-

singen te vinden bij moeilijkheden. De leerkrachten 

waren geweldig, je kon hen alles vertellen en we 

lachten om alles. Dit was de beste excursie EVER 

<3!’

‘Kort maar krachtig, superleuk! Topteam leerkrach-

ten! Veel geweend, maar ook veel gelachen. Super 

bedankt!’

‘Het was een leuke en leerrijke reis. De groep cre-

eerde op een korte tijd een echte band. Als het aan 

mij lag, had het zeker nog een paar dagen extra 

mogen duren! Heb van elk moment genoten, dank 

voor alles!’

‘Een enorm leerrijke en ontroerende ervaring.’

‘De polenreis is een mooie maar zware reis. Ik heb 

veel dingen bijgeleerd over de Jodenververvolging 

en WO II. Het is zeker een grote aanrader om mee te 

gaan voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in ge-

schiedenis. Ik vond het de tofste schoolreis tot nu 

toe.  Wat een reis, wat een groep!’

‘Het was een zeer rijke ervaring. De emotionele ge-

beurtenissen en bezoeken hebben ons dichter bij 

elkaar gebracht als groep. Ik ben teruggekeerd met 

zeer hechte vrienden.’
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ERVARINGSREIS TOGO
Na twee jaar wachten was het dan eindelijk zover. Op 21 oktober 

stonden we wat onwennig in te checken in Zaventem: “Zou het ons 

echt lukken om te vertrekken deze keer? Gaan ze ons niet meer 

tegenhouden?” Eens er enkele tranen gevloeid waren bij het afscheid 

nemen van de thuisblijvers, stapte onze groep op één maat naar de 

gate. De maat van hoop, vrijheid en honger.

Na een goede vlucht landden we in Lomé. Daar werden we meteen 

begroet met een stok in onze keel (covidtest) en een douanier die 

graag wat extra geld wilde omdat Laïla ongeoorloofd een foto had 

genomen van hem in ambt: welkom in Togo. ☺

Aan de luchthaven staan enkele vrienden ons op te wachten: Ria, 

Dieudonné, Nicolas en Citoyen. Van corona is geen sprake meer en 

dus wordt er hartverwarmend begroet: “Bonne arrivée les amis!”  

Op de gezichten van de groepsleden staat een brede lach: het is dus 

ECHT … Ze voélen de Togolese gastvrijheid en energie al.  

Geen ontkomen aan.

Na een hobbelige rit door het chaotische avondleven van Lomé ko-

men we aan in Sichem. Daar worden we onthaald met lekker eten en 

kunnen we even bekomen. De verdeling van de kamers gaat gepaard 

met enkele gillen die gevolgd worden door een begeleider gewa-

pend met een schoen om de oorsprong van de gil te doden. Reptiel, 

knaagdier of insect … ze gaan er allemaal aan.

De komende twee weken varen we verder op een ontzettend 

aangename groepsdynamiek en ontdekken we de plekken waar de 

leerlingen al zoveel van hoorden: Mon Refuge, Ange, Le Vigneron, 

Joko Togo, … Stuk voor stuk worden er banden geweven voor het 

leven en harten verloren aan de hoopvolle lach van kinderen die ons 

bij de hand nemen of met ons in gesprek gaan.

In Mon Refuge bijvoorbeeld worden we verwelkomd door de 

opvangjongeren die in stilte borden voor zich uit houden. Er ontstaat 

een sereen, ingetogen, intens moment. Ze komen in al hun puurheid 

en authenticiteit naar voren: “Dit zijn wij.” Onze jongeren twijfelen 

geen moment en treden hen meteen tegemoet. De opvangkinderen 

zijn opgelucht en er ontstaat een bruisende sfeer. Er wordt gepraat, 

gelachen en uiteraard … gedanst!

Ook het feest van ‘20 jaar Ange’ zullen we niet snel vergeten. De 

slaapzalen waarvoor we vorig jaar hebben gewerkt, werden officieel 

geopend. Na een fantastische viering sluiten we af met een speech 

onder ons, want de officiële mensen zijn tegen dan al naar huis. Wat 

ontstaat is een intiem onderonsje waar we de jongeren aanspreken 

over hoe fier wij op hen zijn, over de veerkracht die zij aan de dag 

leggen en over hoe zij ons zoveel kunnen leren. Hierna leert Felix, 

één van de jongeren van het opvangtehuis, ons een dansje.  

Het verstoten kind staat er, omringd door zijn Belgische vrienden, 

om te tonen aan de wereld dat wij gelijk zijn: verstoten, gewenst, 

arm, rijk, blank of zwart. Wederzijds respect en leren, daar draait het 

om. We dansen nog een hele tijd vermengd met elkaar, alleen maar 
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gelijkenissen, geen verschillen.

Terwijl je als leerkracht vanop een afstand kijkt naar de gezichten 

van je groepsleden, die niet weten dat ze door jou geobserveerd 

worden, besef je dat dit project alle vakjes aankruist die je ooit wilde 

bereiken met jonge mensen. De jongeren die we mee hebben 

bloeien open, hun ware ik in volle bruutheid of verlegenheid naar 

boven gestoten door levenskracht. DAT is waarvoor wij leerkracht 

zijn geworden.

De uitstap naar het stort was er ook één die naar de keel greep. De 

jongeren werden er stil van. Ons oog valt tijdens de rondleiding op 

een moeder die onder invloed is en een klein baby’tje dat zielloos 

op haar hangt. We spreken onze gids van Ange aan en hij bevestigt 

onze angst: het kindje ziet er niet goed uit. Tom Verlinden wordt er 

ook aangesproken door een jongere op een bankje: “Tom, Tom, 

ben jij niet van Regina Pacis? Ik zat vroeger in Mon Refuge maar ben 

er weggelopen. Ik herken jullie: komen jullie nog steeds elk jaar naar 

het centrum?” Tom slaagt erin hem te overtuigen weer contact op 

te nemen met Yves om terug naar Ange te gaan. 

Met een leeg hart stappen we de bus weer op. Het kind, de baby 

en de moeder achterlatend. Wat in vorm zo lijkt, blijkt inhoudelijk 

niet zo te zijn. Yves, de straatwerker van Ange, is de volgende dag 

op onze vraag naar de baby, de moeder en de jongere gegaan en 

heeft gevraagd of hij hen kon helpen. De baby krijgt intussen de 

broodnodige hulp in het ziekenhuis en de jongere is stappen aan 

het ondernemen om terug te gaan naar Mon Refuge. Op dergelijke 

momenten beseffen we des te harder dat we door Ange te steunen 

als school een zeer krachtig, doeltreffend en integer project steu-

nen. En dat maakt ons - niet zo stiekem - heel trots op ons project. 

Na 14 dagen moeten we afscheid nemen van onze tweede thuis. 

We kijken rond en zien overal betraande gezichten. De leerlingen 

proberen door hun knuffels halsstarrig de warmte - letterlijk en 

figuurlijk - bij te houden. “We komen terug”, klinkt het hoopvol.  

Een definitief afscheid wordt ontkend of afgeblokt. “Ce n’est qu’un 

au revoir.”

In Zaventem zetten de volgende ochtend 18 andere jongeren voet 

aan wal dan zij die er vertrokken. Een deeltje werd in Togo ach-

tergelaten en een nieuw zijn is er ontstaan uit de chaos, warmte 

en ontmoetingen. En wij, als begeleiders, zijn apetrots op onze 

jongeren. Wat een toppers!

Bedankt lieve groep om zo goed voor elkaar en jezelf te zorgen en 

de vlaggetjes telkens op te hangen als het kan.

Het Togoteam 2021

Hoe schrijf je een kort artikel over een twee weken durende 

inleefreis waarin zoveel gebeurt dat je er een boek én een film van 

kan maken? Ik ben gedoemd om kort door de bocht en oppervlak-

kig te blijven, vrees ik.

De voorbereiding was lang en niet zo gemakkelijk. Twee jaar gele-

den werden deze leerlingen geselecteerd na een online “sollicitatie-

gesprek”, waarna we slechts traag en spaarzaam een groep konden 

worden. Vorig jaar kregen ze een eerste kans om een band op te 

bouwen met de Togolese jongens van het weeshuis Mon Refuge via 

het schrijven van brieven.

Dan was het eindelijk september 2021 en kwam het plots dicht-

bij. Naar het tropisch instituut voor de noodzakelijke vaccinaties 

(tegenwoordig is iedereen gewend aan vaccinaties, niet?), materiaal 

verzamelen, sponsors aanspreken, … Een week voor vertrek persten 

we dan al dat materiaal in de extra koffers en begon de stress rond 

de noodzakelijke test voor vertrek. Gelukkig testte iedereen negatief 

en konden we als groep afreizen.

De reis in Togo zelf kan ik niet chronologisch bespreken, de nieuws-

brief is daar niet lang genoeg voor … Enkele indrukken: warm, voch-

tig , zweterig, luid, warme mensen, tropische planten, intens licht 

en nog intensere emoties, geen enkele stress, diepere nachtelijke

gesprekken, darmproblemen (ook wel kakattack genoemd 😉), 

lekker eten, connectie leggen met Jacob, Mawuli, Frank, Jacques 

en de andere jongens van Mon Refuge, volledig vertederd worden 
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door de schattige kindjes, familie worden van Citoyen en samen het graf van zijn broer-

tje bezoeken, even toerist zijn aan de waterval van Kpalimé, enkele dagen later over je 

nek gaan van walging en frustratie op een vuilnisbelt van Lomé, geen internet hebben 

en het geen seconde missen, onder de indruk zijn van de inspirerende mens die Gabriël 

Amouzou is, toch ook de donkere kant van de Togolese maatschappij leren kennen, de 

corruptie, de afgunst, om dan weer betoverd te worden door de sterrenhemel op het 

dak van ons busje …

Ooit al eens in een emotionele rollercoaster gezeten? Deze duurde twee weken, dus 

mocht je opmerken dat een van de deelnemers niet helemaal vast op de grond staat: 

dat is normaal … Maar dat komt goed, we zijn er voor elkaar.

Britt, Zelal, Louise, Amélie, Matthias, Emma, Alex, Sophie, Cato, Jerome, Isaure, Jasmien, 

Laïla, Louise, Ilian, Annalissa, Karel, Emily, Amelie, Annelore, Étoile, Tom, Marie-Julie en 

Edward, bedankt dat ik deze reis met jullie mocht maken. 

Stefan Buys (leerkracht aardrijkskunde en natuurwetenschappen derde graad)

Onze Togoreis …

… een reis die je niet zomaar vergeet. 

… een ongelooflijke ervaring die je wereld helemaal overhoop haalt. 

Door de prachtige landschappen, warmhartige mensen, maar ook door de harde realiteit van armoede, krijg je toch wel een enorme cul-

tuurshock over je heen. Nog nooit heeft een reis mij zoveel bijgeleerd, aan het denken gezet en me nederig gemaakt tegenover de mens. 

Ik heb niet alleen over een compleet nieuwe cultuur of over de echte waarden van het leven geleerd, maar ook over mijzelf. In die twee 

weken in Togo heb ik een nieuw deel van mijzelf ontdekt dat ik misschien niet had gevonden in België. De groepssfeer, de dankbaarheid, 

het optimisme onder de mensen, hun passie voor dans en nog zoveel meer, …  Dingen die mij elke dag van de reis deden lachen. Het kon 

me niks meer schelen om overal bezweet rond te lopen. ☺ Deze dingen hebben van mij een gelukkiger iemand gemaakt en ik neem ze 

graag mee in mijn verdere leven.

Onze geweldige Togolese begeleiders uit Ange, David, Dieudonné en Mémoire maakten ons verblijf helemaal af. Ik denk dat wij als wester-

lingen zeker wat kunnen leren van hun ontspannen houding tegenover het leven. Genieten van de kleine dingen is een grote les die ik heb 

meegenomen naast de vele andere.  

Het is heel moeilijk om deze reis te beschrijven, maar ik zal voor altijd dankbaar zijn voor deze kans. Dit is een reis waar ik nog jaren over zal 

praten. Togo heeft een grote plek in mijn hart gegraveerd die niet snel zal vervagen en die ik met fierheid meedraag voor het leven.

Togo merci pour tous les valeurs de la vie! 

Marie-Julie Dudink (6HW)
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Bonjour,

Nous les enfants de Mon Refuge tenons à dire merci aux enseig-

nants, accompagnateurs et élèves et nous sommes très heureux 

de leur passage à Mon Refuge: le temps des jeux, de danse, du 

repas, le foot à l’école, la soirée autour du feu et les visites dans 

les établissements scolaires nous ont tellement marqués très 

positivement. Nous avons beaucoup aimé leur participation.

Un sincère merci à tous ceux qui organisent des actions pour que 

ce voyage ait lieu chaque année et pour le soutien de nos projets.

Un coucou particulier au directeur de RPH pour sa confiance faite 

aux initiateurs de ce projet annuel.

Aux parents nous tenons à les remercier pour avoir accepté de 

donner l’autorisation à chacun de nos frères et sœurs pour parti-

ciper au voyage de cette année au Togo.

Ensemble, nous allons construire un monde meilleur, sans fron-

tières ni barrières, où les enfants auront l’occasion de s’épanouir 

pleinement. 

Les enfants de Mon Refuge

POÈME: REGINA PACIS

Notre lueur d’Espoir

Nous n’avons jamais su trouver de l’espoir auparavant ;

Aujourd’hui, nous avons tous compris maintenant

Que vous êtes notre garantie ;

Croire en nos rêves d’enfants

Et les voir enfin se réaliser sous nos yeux ;

Désormais, Parrain de notre épanouissement

Notre enfance ne cesse de mûrir en nous enfants ;

Vous nous apportez simplement le sourire aux lèvres,

Les Amis de Regina Pacis,

Que vos actions soient bénies par les Cieux …

Les enfants de Mon Refuge


