
Bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling: 
menselijke waardigheid en samenwerking & ontwikkeling

SYMPOSIUM
GROOTSEMINARIE BRUGGE

WOENSDAG 5 JUNI 2019

Een ini� a� ef van Fracarita Interna� onal, Bisdom Brugge en Kon� nenten vzw. 
Met steun van Noord-Zuiddienst - Stad Brugge.

FRACARITA INTERNATIONAL is de interna� onale ngo voor ontwikkelings-
samenwerking van de congrega� e Broeders van Liefde die zich als doel stelt om 
de voorzieningen van de congrega� e te ondersteunen, in het bijzonder in La� jns-
Amerika, Afrika en Azië. De ngo is geves� gd in Brugge en focust haar werking op 
drie sectoren: geestelijke gezondheidszorg, orthopedagogische zorg, onderwijs en 
opleiding. Fracarita Interna� onal hee�  een consulta� eve status in de Economische 
en Sociale Raad van de Verenigde Na� es (ECOSOC). 
Meer info: www.fracarita-interna� onal.org of op Facebook en Instagram.

KONTINENTEN VZW ondersteunt specifi eke projecten in meer dan 30 landen  
van partners; ontwikkelingswerkers en instellingen in ontwikkelingslanden, die de 
kloof tussen Noord en Zuid helpen wegwerken. Het gaat vooral om kleinschalige 
en duurzame projecten, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden 
van de meest kwetsbare bevolking. Dit in samenwerking met lokale organisa� es en 
groeperingen. Ze zoeken naar duurzame oplossingen voor de problemen van armoede 
en ongelijkheid, het recht op gezondheid en waardig werk.
Meer info: www.kon� nenten.be

ZUIDACTIE 2019 BROEDERS VAN LIEFDE
Dit jaar voert Fracarita Belgium campagne voor 
kinderen die blind of slechtziend zijn in Rwanda. 
Net als elk kind, hebben ook zij heel wat talenten.
De structurele armoede in Rwanda belet hen echter 
om deze talenten te laten groeien en later op eigen 
benen te staan. Heel wat blinden en slechtzienden 
blijven hun leven lang a� ankelijk van anderen of 
gaan op straat bedelen om te kunnen overleven. 

Maar in een heel bijzondere school van de Broeders 
van Liefde in Rwamagana, krijgt het “ongezien talent” 
van deze jongeren wel alle kansen. 

Zo ontdekken ze dat ze ondanks hun beperking, toch op eigen benen kunnen staan. 
En dit is echt nodig als je in een straatarm land als Rwanda wil overleven. Bekijk de 
campagnefi lm via www.zuidac� e.be en maak kennis met enkele heel bijzondere 
leerlingen en oud-leerlingen van de school!

JOUW STEUN MAAKT HET VERSCHIL!
Fracarita Belgium BE51 4459 6281 2162 (BIC: KREDBEBB)

Gestructureerde mededeling: 038/0190/00254

Indien uw bijdrage € 40 of meer bedraagt, ontvangt u een fi scaal a� est voor 45 % van het gestorte bedrag.

© Joost Van Heesvelde



WAT?
Fracarita Interna� onal organiseert, in samenwerking met Bisdom Brugge en Kon� nenten 
vzw, een symposium met als thema 'Bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling: 
menselijke waardigheid en samenwerking & ontwikkeling'. Het beloo�  een boeiende dag 
te worden met lezingen van prominente sprekers, aangevuld met leerrijke workshops in de 
namiddag. 

WAAR?
Auditorium Grootseminarie, Po� erierei 72, 8000 Brugge.

WANNEER?
Woensdag 5 juni 2019 van 09.00 uur tot 17.30 uur.

PRIJS?
Voor de democra� sche prijs van 25 euro kunt u een volledige dag luisteren naar interessante 
lezingen, deelnemen aan workshops en 's middags genieten van een maal� jd in de historische 
eetzaal van het Grootseminarie. Studenten betalen slechts 10 euro.

INSCHRIJVEN?
Schrijf u online in via www.fracarita-interna� onal.org/symposium
of scan de QR-code hiernaast met uw smartphone. 

PROGRAMMA

12.20 - 12.30

12.30 - 12.40

12.40 - 14.00

14.00 - 15.45

15.45 - 16.00

16.00 - 17.30

Voorstelling Kon� nenten vzw, de visie van het Bisdom en aanslui� ng 
aan het thema van de studiedag door Hubert Sanders.

Muzikaal intermezzo.

Middagmaal in de historische eetzaal van het Grootseminarie.

Keuzeworkshops:
• 'Nieuwe visie op Wereldburgerschap in en door de provincie 

West-Vlaanderen' door Jan Dessein.
• 'Toepassing van de SDG’s in respect voor de menselijke 

waardigheid en ontwikkeling & ontwikkeling, perspec� even 
uit het hoger onderwijs' door Eveline Le Roy (Katholieke 
hogeschool VIVES).

• Getuigenis over mentale gezondheidszorg in de basiszorg in 
Guinee, door Elise Van Belle (Memisa vzw).

• 'Het klimaat en de klimaatcrisis laat zich duidelijker voelen 
ook in de samenwerking & ontwikkeling, in het Noorden en 
vooral ook in het Zuiden'  door Karel Malfl iet (Ecokerk).

Afslui� ng studiedag door Dirk De fauw, Burgemeester van Stad 
Brugge.

Recep� e.

09.00 - 09.45

09.45 - 09.55

09.55 - 10.40

10.40 - 10.50

10.50 - 11.35

11.35 - 12.20

Warm onthaal met koffi  e/thee en verwelkoming door Hubert 
Sanders, gevolgd door een muzikaal intermezzo.

Gebed door Mgr. Lode Aerts, Bisschop Bisdom Brugge.

‘Con� nuïteit en duurzaamheid als he� oom voor een integrale 
visie op de mens’ door Br. Dr. René Stockman, Generale 
Overste Congrega� e Broeders van Liefde en Voorzi� er Fracarita 
Interna� onal.

Muzikaal intermezzo op dwarsfl uit door Paul De Baere.

‘Een fi losofi sche refl ec� e over duurzaamheid in de 21ste eeuw’ 
door Dr. Fred Van Iersel, Nederlands bijzonder hoogleraar en 
voormalig hoofdaalmoezenier bij Jus� � e.

'VN-duurzaamheidsdoelstellingen, menselijke waardigheid en 
ontwikkeling & samenwerking met o.a. voorbeeld van Rwanda 25 
jaar na de genocide' door Ere-Ambassadeur Johan Swinnen.
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