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Elkaars schoonheid ontdekken
Bij de zwartzusters in Brugge vinden heel wat studenten een tweede thuis
„Jammer dat de verdiepende
avonden door de coronapandemie tijdelijk werden afgelast”,
zegt Lieselotte Malysse. „Ze zijn
een ideale manier om elkaar beter te leren kennen.”
„Klopt”, zegt Pien van Oversteeg, die zich een avond over
het thema True Colors (ware kleuren) herinnert. „Na een gesprek
over welke kleur het beste bij wie
past, gingen we op zoek naar onze positieve eigenschappen, alsook naar dat waaraan we wilden
werken.”

Zowel Vlaamse als
buitenlandse studenten
kunnen er terecht
XXZusters beschikken
over zeventien kamers
XXTijdens maandelijkse
‘verdiepingsavonden’
leren studenten elkaar
beter kennen
XX

Liselotte ANCKAERT
In ontmoetingen gebeurt soms
iets wonderlijks. Dat ervaart ook
Anne Desmet wanneer ze samenkomt met studenten die verblijven bij de zwartzusters van
Bethel in Brugge. Verdeeld over
twee vestigingen, Betsaïda en
Ter Castaegneboom, beschikken
de zusters over dertien kamers
en vier studio’s voor Vlaamse zowel als buitenlandse studenten
die verlangen naar een open, rustige en sfeervolle omgeving.
„Als coach sta ik vooral in voor
de begeleiding van de studenten”, zegt Anne Desmet. „Bij mij
vinden ze niet enkel een luisterend oor. Indien mogelijk sta ik
hen ook bij op het vlak van studies of bij levensvragen. Alles gebeurt in samenspraak met zuster
Christine Everaere, die veeleer
instaat voor de praktische ondersteuning, van het onthaal van
nieuwe studenten tot het schilderen van kamers of de begeleiding bij een doktersbezoek.
Tijdens de examenperiodes verwent ze de studenten dagelijks
met een versnapering.”

„De thema’s die jonge
mensen bezighouden,
zijn universeel”

Na de coronalockdown waren de studenten blij elkaar opnieuw te ontmoeten. © Compaz
„Met een bang hart vertrok ik
enkele jaren geleden naar Brugge”, getuigt Jana Wylin. „Toen ik
de deur van mijn ouderlijke huis
achter me dichttrok, ging er een
nieuwe deur open. Letterlijk en
figuurlijk. Bij de zwartzusters
kwam ik terecht in een gezellig
studentenhuis dat ik van toen af
aan mijn tweede thuis noem.”
Omdat de zwartzusters leven
volgens de regel van Augustinus,
is de spiritualiteit van de kerkvader nooit ver weg. Gastvrijheid
en vriendschap zijn daarbij sleutelwoorden.

„Wanneer ik er ben, staat mijn
deur open”, zegt de coach. „Studenten kunnen vrij in en uit lopen. Soms komen ze voor een
losse babbel. Een andere keer
voor advies over hun studiekeuze, stage of relationele kwesties.
Bij ons verblijven heel wat buitenlandse studenten, wat een
heuse verrijking is. Ondanks de
culturele verschillen stel ik telkens vast dat de thema’s die jonge mensen bezighouden universeel zijn. Als coach heb ik geen
pasklare oplossingen. Ik zie mezelf als een tochtgenoot.”

Vooral de maandelijkse bijeenkomsten blijken de studenten
te kunnen waarderen. Behalve samen tafelen, is er dan ook
ruimte voor verdieping. „Aan
het begin van het nieuwe academiejaar worden de studenten
uitgenodigd een spreuk te kiezen die hen aan het denken zet”,
legt Anne Desmet uit. „Vervolgens wordt er geregeld een ander
doordenkertje opgehangen in de
hal of leefruimte. Zo leren ze elkaar gaandeweg beter kennen.
Vanaf oktober staat elke maand
een ander thema centraal.”

„Veel jonge mensen dragen een
innerlijke schoonheid in zich”,
meent Anne Desmet. „Daarvan
zijn we dagelijks getuige. Velen
zetten zich in voor hun studie en
stage, zijn op zoek naar leven gevende relaties en genieten van al
het mooie dat het leven te bieden
heeft. In hun zoektocht naar zin
mogen ze beslist een tegenstrijdig geloof of ongeloof in zich
dragen. Het is aan ons als begeleiders daar respectvol mee om te
gaan. Er zijn vele mogelijkheden
waarlangs God hun hart kan raken en hen, net zoals bij Augustinus, kan vinden ‘op zijn uur en
dag’. Het is een heuse zegen vanuit dat vertrouwen met studenten op weg te gaan.”
Meer info via 0492 72 46 83,
compaz.brugge@gmail.com of
kijk op www.compaz.be.

Tastbaar teken
Liselotte ANCKAERT
De draden van het digitale
web dat ons wereldwijd
verbindt met elkaar zijn dan
wel onzichtbaar, de wirwar
aan relaties soms complex,
het is eigen aan mensen te
zoeken naar tastbare tekenen
van verbondenheid. Want
zonder verbinding is er geen
leven. Dat weet niet enkel de
vogel die een nest vlecht en de
boom die niet zonder wortels
kan. Ook de leerlingen van
het Sint-Jozefsinstituut in
Tielt weten dat ze op elkaar
zijn aangewezen. Tijdens een
schoolviering eerder deze
maand brachten ze ieder
een draad aan. Op hun beurt
regen enkele leerkrachten
alles aaneen, in de hoop dat
het veilige kader van de school
de leerlingen bijeenhoudt en
hen op moeilijke momenten
stimuleert de draad weer op te
pakken. En de voorganger? Hij
kijkt goedkeurend toe, wetend
dat je in je eentje soms vlugger
vooruitkomt, maar samen
altijd verder raakt.
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