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Meewerken aan het opbouwen van zelfvertrouwen en mondigheid
van armgemaakte en armgeraakte mensen is een methode om aan dit
belang te werken binnen het PSC. Zo leren we mensen om te vissen in
plaats van hen vissen te geven.

isie achter het PSC

e Antwerpse Protestantse kerken hebben meer dan 30 jaar
geleden het Protestants Sociaal Centrum opgericht, om vanuit
een diaconale bewogenheid, gebaseerd op een Bijbelse motivatie,
actief te zijn in solidariteit met mensen die in de marginaliteit
terechtkwamen, ongeacht hun achtergrond, overtuiging, levensmoed
of levensmoeheid. Binnen het PSC worden zij ‘armgemaakte en
armgeraakte mensen’ genoemd. Daarmee wordt een directe link
gelegd naar de structuren, die armoede veroorzaken en ook doen
voortbestaan.

•

De visie die van meet af aan door het PSC gedragen werd en nog
steeds bepalend is, is gebaseerd op de Bijbel. Jezus leert ons dat
wij onze naaste of medemens lief moeten hebben als onszelf. Dat
betekent dat wij bereid moeten zijn ons te laten storen door het appel
dat armgemaakte en armgeraakte mensen op ons doen.
Het waarnemen van de nood is duidelijk verbonden met compassie,
met geraakt worden en zich betrokken weten.

•

Vanuit het geloof dat alle mensen beelddragers zijn van één Schepper
en daarom allen recht hebben op een waardig bestaan, willen wij
strijden tegen het onrecht dat mensen wordt aangedaan en dit samen
met hen. Empowerment en emancipatie zijn daarom belangrijke
principes binnen het PSC zowel voor de bezoekers als de medewerkers
en diegenen die het PSC steunen.

•

Zoals Jezus het opneemt voor de zwaksten in de door Romeinen en
tempel gedirigeerde samenleving van zijn tijd, bv kleine bijdrage van
een weduwe belangrijker vond dan de grote gift van een rijke, zo
willen wij ook aan de zwaksten laten zien, dat zij en hun bijdrage aan
de maatschappij van belang zijn.

•

Hij leert ons ook dat indien iemand je vraagt één mijl met hem mee
te gaan, loop er dan twee met hem op. Als wij iemand praktisch niet
verder kunnen helpen is het de uitdaging om hem niet aan zijn lot over
te laten, maar er voor hem te zijn en te blijven.
Presentie is daarom één van de kernwoorden binnen het PSC.

•

Zoals God het onrecht dat zijn volk in Egypte werd aangedaan niet kon
verdragen, maar zijn volk bevrijde uit de slavernij, zo komen we ook
in het PSC op voor recht en vrede, voor bevrijding. Metterdaad en als
het nodig is ook met het Woord!

V

anuit deze visie willen de kerken het PSC sturen en steunen. Maar
dit wil niet zeggen dat het PSC een zuiver Protestantse organisatie is.
Iedereen is in onze organisatie welkom die solidair is met de zwaksten
in de maatschappij. Het gaat tenslotte om vrede en gerechtigheid
waarin het Koninkrijk Gods gestalte krijgt.
Al wie zoekt naar recht doen, heelheid en menswaardigheid is een
bondgenoot. Daarom kiezen we er als christen en als kerk voor, om
geïnspireerd vanuit ons geloof, positief en constructief om te gaan
met de gedeelde werkelijkheid van een zowel geseculariseerde als
multi-levensbeschouwelijke en –culturele samenleving, en zo een
stukje gestalte zijn van het Koninkrijk Gods op aarde.

•

Dat het PSC op deze manier een open organisatie is blijkt uit het feit
dat er vrijwilligers en teamleden werkzaam zijn uit alle lagen van de
bevolking, afkomstig uit verschillende landen, culturen en religies.
Het bestuur van
het Protestants Sociaal Centrum
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“Het is beter om mensen
te leren vissen, dan om hen
elke dag een vis te geven”

Noodhulp onder protest …
Al sinds de oprichting van het PSC is een voedselpakket een laatste
strohalm voor mensen-in-armoede. Helaas is onze samenleving zo
gestructureerd, dat er armoede bestaat en mensen afhankelijk maakt
van (nood)hulp. Toch hebben we onlangs een drastische maatregel
genomen: we stoppen zelf als voedselverdeelpunt in Antwerpen.
Onder de noemer ‘noodhulp’ verwijzen we de mensen door naar
partnerorganisaties of de sociale kruidenier. Deze verandering geeft
ons kansen om meer tijd en energie te besteden aan het hart van
onze organisatie: individuele hulpverlening, groepswerk en politiek

Indien U mee wilt doen:

werk.

PSC rekening: 778 – 5905114 - 03
IBAN CODE: BE21 7785 9051 1403

Als team geloven we in deze manier van werken: samen met bezoekers

BIC: GKCCBEBB mmv Noodhulp onder protest.

en hulpvragers op weg gaan naar een rechtvaardiger samenleving.
We willen niet enkel met papieren en pen of een computer mensen
concreet helpen, maar ook hun verhaal serieus nemen en er in

www.noodhulponderprotest.be

meeleven. Dat kan door een lui-

Bond zonder Naam, Sociale Kruidenier, Buurtwerk Rozemaai, CAW De Mare,
CAW Metropool, C-dienst vzw, De 8 vzw, De Loodsen, De Overzet , Onthaal St.Antonius, EVA-centrum, Inloopteam Pothoek, Kamiano, Payoke, PSC, Raad en Daad,
Rokpa vzw, S.O.S. Hamin, Sint-Vincentius, Teledienst vzw, Via Veneto, Wederz.
Hulpb. Kristus Koning, Wederzijds Hulpbetoon Sint-Michiel, Wederzijds Hulpbetoon
Sint-Willibrordus,

Welzijnsschakels

Antwerpen,

Welzijnsschakels

Borgerhout,

Welzijnsschakels Hoboken, Welzijnsschakels Lint, Welzijnszorg , Zenith.

sterend oor, een bemoediging,
een contact met iemand anders of
met elkaar in een werkgroep. Het
is heel belangrijk dat mensen hun

Door de ontmoetingen met
armgemaakte en –geraakte
mensen stellen we vast dat

situatie ook zelf kunnen plaatsen.

armoede, schendingen van

Vraagverduidelijking en een stukje

basisrechten, en uitzichtloosheid

maatschappij

bestaan gesignaleerd moeten

nodig.

analyse

is

zeker

worden aan het stadsbestuur,
aan de overheid en ook aan u.
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Ondanks dit belangrijke werk blijven we ook de waarde zien van hulp
op zeer korte termijn, d.i. noodhulp, een dienstverlening om directe

Sociale Kruidenier
Het initiatief van de Sociale Kruidenier bestaat 6 jaar.

Het PSC

nood te lenigen.

stond mee aan de wieg en werkt sinds de oprichting samen. Mensen

Hiervoor heeft het PSC verschillende mogelijkheden:

krijgen in deze winkel de kans hun eigen inkopen te doen tegen heel
lage prijzen. Ze kiezen zelf wat ze nodig hebben en hoeven niet zonder

•

een kledingbon voor ’t Frakske

een eigen inbreng enkel een voedselzak te aanvaarden. De kerken

•

een doorverwijzing naar een partnerorganistie

kunnen ipv goederen geld inzamelen: zo wordt het PSC geholpen om

•

een winkelcheque voor de Sociale Kruidenier

aan bepaalde mensen winkelcheques te geven en hen op die manier te

•

steun in precaire situaties

steunen. Ze kosten 5 Euro per stuk .

‘t Frakske

Steunfonds: steun in precaire situaties

Onze tweedekanswinkel bevindt zich op Kerkstraat 57.
mooie, frisse winkel.

Een

Mensen moeten wonen, hebben medicijnen nodig, moeten

Deels gedragen door vrijwilligers, deels

‘overleven’. Met het geld, dat wordt verzameld door kleding te

door iemand van het team van het PSC.

Mensen kunnen hier

verkopen in ’tFrakske en de collecten, die wij binnen krijgen via de

Kleren die zijn verzameld in kerken,

kerken of op andere wijze, kunnen we soms mensen helpen om voor 1

groepen, vrienden van het PSC. Zakken vol. Het geld dat deze

maand hun huishuur te betalen of om levensnoodzakelijke medicijnen

verkoop opbrengt is een belangrijke aanvulling op het budget en

te betalen. Meestal doen we dit via een lening: mensen ondertekenen

geeft mogelijkheden om mensen te steunen in de zaken, die zij

een formulier en beloven tzt het geld terug te betalen.

heel goedkoop kleren kopen.

als individu of als groep willen doen om hun positie te verbeteren.
Voor de winkel kunnen we mensen ook bonnen geven, indien zij zelf

Voor al deze noodhulp hebben we steeds geld nodig!

niet in staat zijn om de benodigde kleding te betalen.

Daarom blijven we beroep op U doen!
Of U geeft of wenst te geven, uw bijdrage maakt het verschil:

Partnerorganisaties: Platform Noodhulp onder Protest

•

goede en propere kleren voor ’t Frakske

Het Platform Noodhulp onder protest bestaat al vele jaren.

•

een bedrag voor een winkelcheque van de Sociale Kruidenier

Ooit mede opgericht door het PSC. Nu al jarenlang trouw geleid door

•

een bijdrage voor ons steunfonds

de katholieke solidariteitspastoraal De Loodsen. In dit platform zijn
veel voedselverdeelpunten georganiseerd. Vanuit heel ’t stad. Vaak
vrijwilligersorganisaties. Met hen communiceren over onze beslissingen

Wij gev en aan i ed ereen , d i e h et n o d i g h eeft.

en met hen zoeken wij uit wie van onze bezoekers het beste waar om

D a t is o n z e o v ertu i g i n g !

een voedselpakket kan komen.
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