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De schrijfster, Christine Moreel,
is bezielster van Liveschool Gha-
na en Potjebuur, projecten waarin
zij haar engagement op het vlak
van wereldburgerschap en inte-
gratie op een praktische manier
ten uitvoer brengt. “In Ghana hel-
pen wij de mensen om hun kinde-
ren naar school te sturen en bege-
leiden we jongeren die anders op
straat rondhangen. Momenteel
zijn we er sanitaire gebouwen aan
het zetten in een partnerschool”,
aldus Christine, die daarvoor het
partnerschap tussen Atheneum
Kortrijk en SHSchool Buipe ver-
der uitdiept.

WAARDIGHEID

In Noem me neger, berichten uit ons
moedercontinent neemt Christine
blanken, zwarten en op tijd en
stond ook zichzelf, onder de loep.
“Ik heb een selectie gemaakt uit
mijn verzameling blogberichten,
aangevuld met anekdotes, beleve-
nissen en impressies”, vertelt ze.
“De bedoeling is een licht werpen
op de zwarte medemens : hun
manier van werken, denken en le-
ven. Die is totaal anders dan wij.” 
Uit het boek dringt de urgentie
zich op om het zwarte continent
en zijn bewoners niet langer uit-
sluitend vanuit ons eigen denken
te benaderen. “Met het woord ne-

ger is niets mis. De zwarten wa-
ren eerst – dat is wetenschappelijk
bewezen – wij zijn dus allemaal
afstammelingen van negers.
Zwart is een kleur en neger is een
ras : neger komt van negroïde.
Het woord neger refereert welis-
waar aan de slavernij, maar het is
niet door het niet meer uit te spre-
ken dat we de geschiedenis van
onze blanke overheersing uitvlak-
ken. Laat ons de neger in zijn
waardigheid en in zijn eer herstel-
len. We zijn allemaal mens”, legt
Christine omstandig uit. “De ver-
halen breken een lans voor verre-
gaande empathie met andere cul-
turen en laten de lezer zien hoe
we naar de derde wereld kijken
maar ook hoe we vanuit die we-
reld naar onszelf kunnen kijken.” 
Het boek kan volgens Christine
ook een perfecte insteek zijn om
een dialoog op gang te trekken.
Een reactie in het voorwoord van
Eric Baranyanka, voormalig lid
van de Ketnetband, liegt er niet
om. “Rake observaties en knappe
redenering van Christine. Einde-
lijk mogen wij, zwarten, ons com-
plexloos weer neger voelen en
worden blanken uitgenodigd om
het ‘negergehalte’ in zichzelf te
ontdekken. Bevrijdend”, zegt hij.
Voor Potjebuur heeft Christine

een samenwerkingsverband met
de provincie. In Ghana ligt het
iets anders en Christine beschrijft
dat ook in het boek. “Daar is het
zoeken, uitvinden en ondergaan.
Corruptie bijvoorbeeld is eigen
aan dat land, dat brengt soms bar-
rières en vertragingen met zich
mee.”

BENEFIETAVOND

Het boek is verhalend geschreven
en geïllustreerd met ruim 50 fo-
to’s. Het boek telt 240 bladzijden
en kost 17,50 euro. De opbrengst
gaat integraal naar het project in
Ghana. Christine stelt haar boek
voor op de benefietavond ten
voordele van Lifeschool Ghana op
vrijdag 27 november in cultureel
centrum Het Spoor. Treden aan :
de beatboxende comedian Kjen
Descheemaker, de unieke Oost-
endse Slam Poëet Anthony Wil-
lems en Gunter Lamoot met zijn
programma Gunter Lamoot doet
Gunter Lamoot. Master of ceremo-
nies is Jarno Boone van de Coldy
Night Brugge. De voorstelling
heeft plaats om 20 uur. Kaarten
kosten 12 euro in voorverkoop en
15 euro aan de deur. Reserveren
kan op www.lifeschoolghana.
worldpress.com.

(Peter van Herzeele)

Verhalen, blogberichten
en impressies uit Ghana
HULSTE q Christine
Moreel, de drijvende
kracht achter het project
Lifeschool Ghana, heeft
‘Noem me neger’ ge-
schreven, een boek over
het project in Ghana.
Het boek wordt verkocht
ten voordele van de pro-
jecten in Ghana. Christi-
ne stelt het boek voor op
een benefietavond op 27
november.

Bezieler van Liveschool Ghana en Potjebuur en schrijfster Christine Moreel

met haar boek ‘Noem me neger’. (Foto LOO)

In parochiaal centrum De Vlerke had onlangs het jaarlijks Missiefeest

plaats, een organisatie van de parochie Sint-Jozef. Op het programma

stonden Vietnamees eten, activiteiten voor de kinderen, een reuze-

tombola en het schrijven van een kerst- en/of nieuwjaarskaartje. Maar

liefst 102 personen kwamen langs, onder wie acht kinderen. Sinds

september kon iedereen zijn kleingeld kwijt in een munttapijt voor de

missies. “Het munttapijt bracht 286,57 euro op”, zegt voorzitter Christi-

ne Baert. “Een deel van de opbrengst gaat naar de Harelbeekse le-

kenhelpster Marie-Jeanne Colson die in Indonesië werkt. Ze wordt er

‘mama België’ genoemd en heeft er intussen meerdere weeshuizen

opgericht.” Een ander deel gaat naar Zuster Maria Toan van de con-

gregatie Zusters van Ingelmunster. “Zij werkt in het hospitaal van Ki-

santu en kweekt er groenten. Ze kweekt er ook varkens en andere

dieren om te voorzien in de noden van de armen.” We herkennen

Christiane Vantieghem, Johanna Degezelle, Lut Wattijn, Ginette De-

belds, Lut Boprez, Magda Van Assche, Lucrece Wallaert, Yvette Soe-

taert, Willy Verhenne en Christine Baert van het bestuur. 

(PVH-foto LLV)
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Groot munttapijt ten voordele van missies

Op 17 november kwam het eerste ponton met onderdelen van de

nieuwe Hogebrug aan in Harelbeke. Waterwegbeheerder Waterwegen

en Zeekanaal laat deze onderdelen over het water aanvoeren vanuit

het staalatelier Aelterman in de haven van Gent. Op de nieuwe kaai-

muur ter hoogte van het bedrijf Geldof, die intussen is afgewerkt, zal

de aannemer eind november de verschillende stukken monteren. Eind

maart moet de Hogebrug weer open gaan voor het verkeer. 

(AXV-foto LOO)
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Eerste onderdelen nieuwe Hogebrug 
zijn maandag aangekomen

STASEGEM q Naar aanlei-
ding van de Dag van de Ver-
keersveiligheid en onder im-
puls van het actiecomité Veilig
Deprez en met de steun van de
Koning Boudewijnstichting en
stad Harelbeke, zijn Stasegem-
dorp en de Generaal Deprez-
straat op 27 november volledig
verkeersvrij. De kinderen van
de Stedelijke Basisschool Zuid
en de Sint-Augustinusschool
zullen die dag op straat leren
en spelen. Ze hebben een druk
programma : een fietsparcours
afleggen, in de tuimelwagen
zitten, een kijkje nemen in een

ambulance, rijden op gekke
fietsen of quizzen met de poli-
tie”, zegt Tijs Naert van het ac-
tiecomité Veilig Deprez. “Als
kers op de taart komen Aya,
Zeppe en Zikki alles animeren
en in goed banen leiden. Om
14 uur krijgen we van hen in
het kader van verkeersveilig-
heid een prijs overhandigd van
het Fonds Dominique De Grae-
ve van de Koning Boudewijn-
stichting.” Verder zijn er optre-
dens, fotoshoots, springkaste-
len en gezinsactiviteiten. De
straten zijn verkeersvrij van
7.30 tot 18 uur. (PVH)

Stasegemdorp een
hele dag verkeersvrij




