ffi

ÉöHì
c)wrroo

KER'T(

fTlzO

g1ÈÊ

04Ë

.-t Þ
r->
ì,r

im

WEEKKRANT

õç
ñå
VT

25 JANUARI
JAARGANG 78

leven

A

EDITIE 6855

!"-

È

áz
ro+\
c
",,

ã
m

P00072o

I

I

C,l

N

(o

BekendeWoluwerxdãr
Georges Desnzul

b

J

))

stond

er

in Anlw

ETTERBEEK

-

92

-

2OsO ANtWERPEN

WOLUWE

CoLLECTD:FONDS

FASTORA¡,E WERK(ST)ER9 _
28 EN

',gJÂNUARI
De collecte
van vaudaag is bestemd voor het Fonds Pâstorâle
Werk(st)ers dat instaat voor de
bezoldiging van de lel<en die ten
dienste stâan van de lokale genreenscbappen, de zieken of de

gevangenen. Meer er¡ meer lel¡en

ondersteurren priest€rs en diakens.Velen yanhen doen ditwerk
vrijwillig. Het is echter nodig om

ooh enkele personen hielvoor'
te bezoldigen, Door dit fonds te
steutten, ondersteunt u de evangelisatie in onze stad. Dank voor
uw vrijgevigheid.
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mee".PøuI Dal.va naîn een

intenítw ntethmz af,
I,âul.: Dâg ceorges. Profic¡ât m€t
je boel( Ki¡lr je Âan de lezers vån
Ke¡k & leven uìileggen waaron.t
je deze staÞ zette ì
Geotgce: Zeker Op r ol(tober jl.
werd ik 7o jaar. Ik wjide e¡ iets
speciaals van maken, en ihbesliste
orn een boet te (laten) .schfijven
over rnijn leven, mìjn idealen, en
de verenigingen waarvoo¡ ik me

al zovele jaren jnzet. Maar bovenal wilde ik via dit boek mijn
grote darlk uìten aan de zovele
vrijwilligers die mij altUd geholpen hebben. Daarom heet tnijn
boek "Ode aan de vrijwilligers",
zonder hen hâd ih al nijn acties
voor het goede doel niet htrnnen
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Georges De SmuI schreef
een boek over z$lnleven.
Het rryerd ook een ode aan
de vrijwilligers
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realiseren I
Fautr: Hoe begin je eigenlijk aan
zo'n l¡oek I
ceorges: Het idee rijpte al langer. En dan kwam ik op een dag
Stefâân Kempynck tegen. Hij is
schrijver en gespecialiseerdin het

optel<enen van levensverhalen.
Hij stelde me vool om te helpen
bij het uitschrijven en de opmaak
van dit boek. Uren en uren praâtten we met elkaar, en uitcindelijk heefr hij dan de belangrijkste
zaken uit nrijn leven op papier
gezet. Ik ben heel blij alat dit zo
goed Iukte- ik krijg veel posìtieve

cotrmenforen op het boek, Bo-

iì< via de verkoop vatr

vendier: waren er twee keisen op
de ta¡¡rf; mijn deel¡ra¡ne aar] de

steun (Àrtsen zo¡rder Grenzen,

boekenbeu¡s (dat had ik nooit
durven dromen), én llet prechdge
verjaardagsfeest ìn op-Weule op
r ol<tober',

l!âul:

Hoe verliep dit feest ?
ceorgesr Het was onvergetelijk.
Heel veel vrieflden en fâmilie
vulden de loods van Op-W€ule.
Ik.mocht er de eersre €xeûpla-

ren yan bet ì:oelr overhandigen,
o.â. aan mijn stiefmocder Rachel,
mijn zus Arrne e n mijn echtgenote,{rlette. Ëen emotioneel ¡nonìent... Arlette, die altijd aan mijn
zijde staat om te helÞen, en ñijn

kinderen en schoonkinderen
waren natuurlijk nadrukkelijk

âanw€zig. Isabel, diezich in ZuidAfrikahet project "Born ih Africa"
uitbouwt, kwamspeciaal voor dit
feest over ! Ook de aanwezigheid
van enkele toppolitici deed me

plezien Ik ervaa¡ hun woolden
van steLrn en aanmoediging als
eerì grote erkenning. En het deed
lne warm aan het hart om âl die
vrijwilligers terug t€ zien dì€ ik
al zolang ken...
PâuI: En nu ?

Georgeri Ik doe mee¡ dân ooit
voolt. De vìer o¡ganisaries die

OP DE VOORGROI{D

Poverello, Bofn

€n
rt,1r.1r.) hcbben nog enorm veel
werh voor de boeg, en ik wil hen
hierbij natuurlijk blijven helpen I
Marathons voor goede doellopen
lukt niet meer. Mâar mün tome

loze energie râak ik niet kwijr I
En voor mü zijn mijn iniriarieven voor het goede doel - zoals ik
ook in mijn boekschrijf -ook een

manief om te getuigen van ltrijn
clì

risten-zij n.

Pâul: Bij wie kunnen de lezers

Geofget: Ze kunnen me contacteren via mail (georges.
de.smul@gmai¡.com)

rnatie aan de lezers: ik verkocbt
ondertussen al bijna 850 boek€n,
de kaap van de rooo exenrplâlen
komt in zicht )
Pâul: Dârìk je voor dit interview,
Georges, En veel succes nog in
alles wât.ie ond€rneelnt. Je acties
voor het gæde doel zijn voor veel
nìensen.- in Woluwe en ve¡ daarbuiren - een hart onder de riem.
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SCHAPPEN DOEN,
ãEN LIJDENSWEG?
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vrijzinnige humanisten
alìtwoofden t€ vinden op turbulente
tijden, Is er iets nìeuws onder zonl

of telefooiì

(o4g6rzx61). Het boek l(osr 19
euro. In elkboek schrijfik ook een
persoonlijk woordje. En terinfor.

I-iUMANISME ZOEKT
ÏWEEDE ADEM
Onder de noe¡rrer v rü ¿in n ig

Hetkoor zong weer uit volle borsü clo-o-o-ria in excelsis Deot

van I(erk &Leven terecht als zeje
boek willen kopen I

5 VRIJZ¡NNIG
z.o proberen

¡nijn boek

in Africa

PaulDelM
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ääoND BooD.

Met sìechts een handvol principes doc
je snel en makkelijk booclschappen
zouder alle etiketten te lezen, En ben
je meteen gezond en nrilieubewust
bezig,

Na het evangelie volgde een gecprekje rnet de kin{eren over het
kerstverhaal
zie oohop pag¡fla 2
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MET DE GEUR VAN
KALFSLEÐER
De bibliotheek van kardinaal d'.tlsace
is een van de meest un¡eke collecties
uit de achttiende eeuw. Nu ook els

@Bart

Topstuk erkend door
ovetheid.

de Vlaamse

