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Geloof en overtuiging 
zetten aan tot inzet en 
solidariteit

Vanouds zijn katholieken alom actief met de bedoeling het 
leven van hun medemensen beter te maken. Hoe zit het bij 
de andere godsdiensten en confessies met naastenliefde, 
solidariteit en bijbehorend vrijwilligerswerk?

Christof BOUWERAERTS & Erik DE SMET

H oe gaan religies en levensbeschouwingen in ons land om met solidariteit 
en vrijwilligerswerk? Geen eenvoudige vraag, al was het maar omdat wij, 
westerlingen in een vanouds katholieke cultuur, vaak onbedoeld een ka-

tholiek concept van vrijwilligerswerk hanteren. Daardoor lijkt het dat solida-
riteit bij andere gemeenschappen vooral gericht is op de eigen geloofskring of 
dat zorg en caritas de kring van familie en kennissen zelden overstijgen. Dat 
beeld is fout, zegt Johan Vrints van ORBIT vzw die het thema bestudeerde. De 
werkelijkheid is veel complexer.

„Joden, christen en moslims putten uit dezelfde bron”, zegt Vrints. „De oud-
testamentische benadering van sociaal-economische problemen van bijvoor-
beeld wezen en weduwen vind je terug in het evangelie zowels als de Koran. Uit 

die lezing komen in het jodendom en de islam welbepaal-
de regels en geboden voort. Jezus’ barmhartigheid is anders 
omdat ze de Wet overstijgt. Toch is het solidariteitsdenken 
in wezen hetzelfde bij de drie godsdiensten. De basis is dus 
niet zo verschillend, wel het theologische en rituele kader.”

Anders is het bij van oorsprong Aziatische religies zoals 
boeddhisme en hindoeïsme. Johan Vrints: „Daar is solida-
riteit spiritueel, maar evenzeer ritueel. Aalmoezen en voed-
selbedelingen zijn vereisten om een hoger spiritueel niveau 
te bereiken. In de ontmoeting met andere religies merken 

we dat onze westerse werken van barmhartigheid zijn gegroeid in een Grieks-
Romeinse en door het christendom bepaalde cultuur. Ook vrijzinnige atheïsten 
laven zich onrechtstreeks aan die bron. Atheïsten engageren zich bijvoorbeeld 
probleemloos in christelijke organisaties of ngo’s, zij het zonder mee te gaan in 
het bijbehorende religieuze discours. Solidariteit met de naaste en met de we-
reld is ook een wezenlijk element van een vrijzinnige levenshouding, al is dat 
vooral een kwestie van persoonlijke keuzes.”

Bekijk je de solidariteit in de joodse en de islamitische gemeenschappen van 
nabij, dan merk je algauw dat die sterk, vaak verregaand en exclusief, is gericht 
op geloofsgenoten, of dat er minstens allereerst oog is voor de naaste kring. Een 
voorbeeld daarvan is MOPA vzw, Moslims en Palliatieve Ondersteuning Ant-
werpen. Beroepskrachten en vrijwilligers van de vereniging slaan bruggen tus-
sen islamitische gezinnen en de Belgische zorgsector. De vzw staat veel gezin-
nen met een islamitische achtergrond met een ongeneeslijk zieke of een demen-
te oudere bij, aangezien uit onderzoek bleek dat niet-westerse moslims de weg 
naar de algemene palliatieve zorg moeilijk vinden. Alle vrijwilligers van MOPA, 
mannen en vrouwen, zijn moslim. MOPA wil de bestaande initiatieven van pal-
liatieve zorg aanvullen en daarbij in het bijzonder de religieuze dimensie van 
ziek-zijn en sterven behartigen.

„Het zou fundamenteel fout zijn die solidariteit gericht op geloofsgenoten 
te beschouwen als minderwaardig”, zegt Johan Vrints. „Je moet allereerst kij-
ken naar de oorsprong van die voorkeur. Bij joden geldt het principe dat liefda-
digheid thuis begint. En wie de Koran leest, merkt dat solidariteit en gemeen-
schapsvorming wezenlijk samengaan. Moslims en joden zijn bij ons bovendien 
minderheidsgroepen die reeds lang moeten opkomen voor hun religieuze min-
derheidsidentiteit. Daarnaast hebben ze zeker oog voor de noden van de bre-
dere samenleving, ook al zijn er nog vaak muren. Met hen samenwerken lukt 
trouwens best. Er zijn betekenisvolle verhalen van moskeeën en van oorsprong 
Vlaamse initiatieven voor armoede die de krachten bundelen tijdens de rama-
dan en het Offerfeest, wanneer van moslims wordt verwacht dat ze schenkingen 
doen aan de armen. Ook een voorbeeld was in 2014 de gezamenlijke campagne 
van kerken en moskeeën in de Limburgse gemeente Genk voor Broederlijk De-
len. Dat jaar zamelden de moskeeën beduidend meer in voor Broederlijk De-
len dan de parochies voor het – weliswaar overwegend islamitische – campagn-
eland Senegal.” (eds)

Reageren op dit artikel? Dat kan op www.kerkenleven.be

DE MOSKEE IS ZOWEL PLEK VOOR GEBED EN CENTRUM VAN SOLIDARITEIT

„Het is fundamenteel fout 
solidariteit onder geloofs-
genoten te beschouwen 
als minderwaardig”

Voor moslims is de vastenmaand ramadan en de bijbehorende iftars een gelegen-
heid om te delen met anderen.  © ORBIT/Karima Braheem

BOEDDHISTEN VERANDEREN DE WERELD DOOR SPIRITUELE EN MATERIELE ZORG

V olgens de Amerikaanse boeddholoog 
Robert H. Sharf leidt de populariteit 
van mindfulness in het Westen tot de 

indruk dat de boeddhistische geloofsprak-
tijk beperkt is tot meditatie en dat medita-
tie samenvalt met de concrete techniek van 
mindfulness. Zo lijkt het alsof boeddhisten 
uitsluitend bekommerd zijn om het berei-
ken van hun eigen spirituele verlichting.

Die indruk stemt niet overeen met de 
werkelijkheid van het geleefde boeddhis-
me. „Natuurlijk heb je diverse stromingen 
in het boeddhisme”, legt Koen Vermeulen 
van de Boeddhistische Unie van België uit. 
„In het mahayana boeddhisme, de grootste 
stroming, komt het er net op aan je eigen 
defi nitieve verlichting bewust uit te stellen 
tot wanneer er geen enkel wezen meer is in 
het universum dat nog lijdt. Niet verwon-
derlijk dus dat daadwerkelijke zorg voor 
je medemens er een belangrijke rol speelt. 
Echter ook in het theravada is dienstbaar-
heid altijd belangrijk geweest. Zo spelen 
theravadatempels in het Oosten een grote 
sociale rol. Als boeddhisten geloven we dan 
ook dat iedere mens ten diepste, in zijn wa-
re aard, helder is, vrij van haat en van al het 

BIJ PROTESTANTEN VARIEERT DE DIACONIE VAN GEMEENTE TOT GEMEENTE

In december zette de plaatselijke protestantse Kerk samen met katholieken en 
vrijzinnigen een actie op aan de gevangenis van Dendermonde.  © Johan Poppe


