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Een warm spaarvoordeel
product met een lager verbruik. Bestellen kan
via een van de twee vestigingen. Woon je in
Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant, bel
dan naar tel. 014-21.89.27. Wie in Oost- of
West-Vlaanderen woont, neemt contact op via
tel. 050-31.50.19. De Vlaamse Oliecentrale
levert in heel Vlaanderen. Je kunt ook online
bestellen op www.v-o-c.be. Vermeld bij de bestelling zeker je adres en je lidnummer. De korting komt enkele weken na levering in je online
portemonnee.

E

en echte winter hebben we nog niet gehad, maar je kunt maar beter voorbereid
zijn. Bij de Vlaamse Oliecentrale zit je alvast goed voor de levering van stookolie, met
spaarkorting. Bij bestelling kun je ook kiezen
voor Premium stookolie, een milieuvriendelijk

Tina Korthout – gezinsspaarkaart
 Om hoge facturen te vermijden kun je een
beroep doen op de ’Budgetformule’. Surf voor
meer informatie naar www.v-o-c.be.

Aantal liter

Korting in je online portemonnee

Minimum 1.000 tot 5.000

30 euro/1.000 liter

Vanaf 5.000

35 euro/1.000 liter

Gebruik je
gezinsspaarkaart(en)
vóór 23 februari en
zet je saldo over!

Je saldo overzetten kan
nog tot 22 februari!

H

eb je je gezinsspaarkaart na 29 juli 2013 niet meer gebruikt? Dan
staat het saldo nog niet in je online portemonnee. Maar we hebben goed nieuws! Je saldo omzetten kan nog tot 22 februari.
Grijp je kans en gebruik je gezinsspaarkaart zo snel mogelijk bij een
handelaar of verkooppunt. De overdracht gebeurt automatisch en je
ontvangt een overdrachtticket. Elk plaatselijk verkooppunt kan zonder
verplichte aankoop de overdracht doen.
Heb je meerdere gezinsspaarkaarten in gebruik? Zet dan zeker elke
kaart over. Op 23 februari wordt het gebruik van de gezinsspaarkaart
definitief stopgezet en kun je alleen nog sparen met je nieuwe lidkaart. Duik in je portemonnee en check je handtas, zodat je extra
gezinsspaarkaarten niet vergeet over te zetten.
Zodra je gezinsspaarkaart(en) zijn overgezet, kun je je saldo online raadplegen via ’mijn gezinsbond’, je persoonlijke pagina op
www.gezinsbond.be.

Opvoeden met de Koran in Vlaanderen
W

esterse en moslimgezinnen: (te?)
vaak zien we ze als
tegenpolen. Maar hoe
goed kennen we
elkaar eigenlijk? In het
Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen verdiepen docenten en studenten zich in islamitische opvoedingsidealen. Volgende
maand start een bijscholing over
islamitische visies op relaties en
opvoeding. Pedagoog Hans Van
Crombrugge en onderwijsdeskundige Naïma Lafrarchi, ook ’leermeester islam’, voeren het onderzoek uit
en werken mee aan de bijscholing.
Opvoeden vanuit een religieus ideaal,
is dat nog wel van deze tijd?
Hans: ”Opvoeden is altijd een levensbeschouwelijke aangelegenheid. In de opvoeding van onze kinderen geven we allemaal onze idealen door over een goed en
zinvol leven. Alleen doen gelovige ouders
dit expliciet vanuit religieuze bronnen.
We bekijken welke opvoedingstips jonge
moslimouders vinden in adviesboeken en
op internet, en wat islamitische pedagogische denkers hierover zeggen. Studenten
gaan praten met ouders en jongeren in
moslimgezinnen: tot welke volwassene
willen de ouders hun kinderen zien opgroeien? Welke idealen hebben de jongeren zelf over hun toekomst?”
Hoe ’vreemd’ zijn de waarden van deze
godsdienst voor een westerse mens?
Naïma: ”De islam is ontstaan in de
zevende eeuw na Christus in het Midden-
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als vrouw te versterken. De cruciale rol
die sterke vrouwen zoals Hagar en Fatima
spelen, zetten zij tegenover traditionele
culturele opvattingen over de relatie tussen man en vrouw.”
Hoe gaan jongeren om met de tradities
van hun ouders in het kader van het moderne Westen waarin ze opgroeien?

Pedagoog Hans Van Crombrugge en onderwijsdeskundige Naïma Lafrarchi

Oosten, als vervolg op de al bestaande
monotheïstische godsdiensten, het christendom en het jodendom. De hoofdprincipes zijn vergelijkbaar. Ook islam is een
religie waarin waarden als vertrouwen
en naastenliefde centraal staan. In de
religieuze praktijk van islam zijn alle
mensen gelijk. In de relatie tot God is er
geen enkel verschil. Dat geldt ook voor
man en vrouw. Zij hebben gelijkwaardige
posities. In de praktijk van elke dag zie
je wel vaak een taakverdeling, in functie
van ieders competenties en talenten.”
Hans: ”In alle godsdiensten die zich
beroepen op een openbaring is er de
eeuwige spanning tussen wat er in de
geopenbaarde teksten staat en nieuwe
situaties waar die teksten niet direct een
antwoord op hebben. Ook in de islam
is veel ruimte voor een voortdurende
dialoog over wat het betekent een ’goede’ moslim te zijn. Het is niet toevallig
dat hedendaagse moslima’s net in de
Koran inspiratie vinden om hun positie

Naïma: ”Uit eigen ervaring kan ik zeggen
dat jongeren de twee culturen waarmee
ze opgroeien allebei een plaats proberen
te geven. Dat is niet altijd eenvoudig.
Soms is er een clash tussen beide. De
jongeren moeten zélf hun weg zoeken
en vinden. De mensen in hun omgeving
kunnen dit proces in positieve zin stimuleren, mits zij voldoende inzicht hebben
in de leefwereld van de jongeren met een
migratieachtergrond. Daar hopen we met
ons onderzoek en onze bijscholing toe
bij te dragen.”
Hans: ”Natuurlijk zijn er culturele verschillen, maar er zijn steeds meer moslimfamilies die al meer dan één generatie
in Vlaanderen wonen. En de islamgemeenschap in ons land wordt zelf ook
steeds diverser. Weliswaar blijven hun
roots een belangrijk referentiekader, maar
ze voelen zich ook gewoon Vlaming.
Hoe een gezinsleven vormgeven volgens islamitische principes in een nietislamitische omgeving, hoe de kinderen
opvoeden tot goede moslims, hier en nu?
Dat zijn de vragen waar jongeren en ouders mee worstelen. Ze zoeken hun eigen
weg. We moeten daar niet bang voor zijn;
religie kan ook een positieve stimulans
betekenen voor de ontwikkeling.”
Jongeren uit moslimgezinnen schermen
soms met hun godsdienst om ongewenst

gedrag goed te praten. Hoe kun je hier
best op reageren?
Naïma: ”Laten we vooral niet vergeten
dat deze jongeren ook gewoon ’jong’
zijn. Hun migratieachtergrond is slechts
één aspect van hun groeiproces. Typisch
voor pubers is dat ze grenzen aftasten en
uitdagen. Als ze de grens overschrijden
moeten we jongeren erop wijzen dat hun
gedrag ongepast is. Zaken reduceren tot
louter culturele of godsdienstige verschillen, dat is de waarheid geweld aandoen.”
Hans: ”Het is opvallend dat als pubers met
een migratiegeschiedenis seksistisch zijn,
we dit toeschrijven aan hun geloof. Dat
ze zelf godsdienst als argument gebruiken,
kan toch niet overtuigend zijn. Hoe komt
het dat we twee maten en twee gewichten
hanteren als het gaat om moslims en nietmoslims? Iemand die mensen zonder reden
doodschiet, is een geesteszieke als hij geen
moslim is. Is hij moslim, dan is hij een terrorist. Een meisje dat een hoofddoek draagt
en zegt dat ze dat uit overtuiging doet,
vinden velen een onderdrukte vrouw die
niet vrijuit durft te spreken. Van een meisje
dat wil beantwoorden aan het beeld van
de ideale vrouw uit de reclame, zeggen we
niet dat ze ’onderdrukt’ is; zij ’kiest zelf’.”

Lut Verstappen – HIG
 De cursus ’Islamitische visies op relaties en opvoeding’ vindt plaats op vrijdag
28 februari, 14 en 21 maart. Plaats: HIG,
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel.
Dit jaar wordt deze driedaagse cursus
aangevuld met een dag over islamitische
visies op zorg voor ouderen en mensen
met een beperking op donderdag 3 april.
Meer info en inschrijven via www.hig.be,
bijscholingen@hig.be, tel. 02-240.68.40
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