
“OPEN-HART-CIRKELS. TERUG NAAR DE EENVOUD EN 

MENSELIJKE ONTMOETING”.

SPREKEN VANUIT JE HART, IN WAARHEID. 

HERSTELDAGEN 11 DECEMBER 2019 MECHELEN

Willy Vandamme

Vzw Re-Member

Lut Wouters



‘DE NACHT LAAT DE STERREN ZIEN ZOALS VERDRIET 
WAARHEDEN BLOOT LEGT’

PHILIP JAMES BAILEY(1855  NOTTINGHAM)

‘SPIEGEL IM SPIEGEL’
ARVO PÄRT

‘Alleen met het hart kan je goed zien. Het wezenlijke is onzichtbaar voor de 
ogen, zegt de vos aan de kleine prins.’ 

Antoine de Saint-Exupéry



Op het moment dat je als familie  
geconfronteerd wordt met het feit dat  één 

van je kinderen psychisch kwetsbaar is, 
wordt heel de familie dooreen geschud.

Iedereen die geraakt wordt door deze 
situatie wordt geconfronteerd met 

existentiële (levens)vragen. 



In februari 2014 werd Re-Member opgericht. 

Het initiatief werd opgestart door mensen 
die allen zelf geraakt werden door de 

psychische  kwetsbaarheid van zichzelf 
en/of een familielid



Open-hart-cirkels openen nieuwe wegen.

Voor kwetsbare jongeren, (jong)volwassenen en 
hun familie, en voor iedereen die naar een nieuwe 
weg zoekt in het leven, hulpverlening of psychiatrie.

We doen dit samen met Wingerdbloei,DeTouter
(Antwerpen), Jeugdzorg Emmaüs Mechelen, De 

Wissel (Leuven), Vzw Oranjehuis/Columbus (Gent) 
en zelfstandige therapeuten.

Het Re-Member huis Oudenaarde september 2018
Re-Member huis Antwerpen.2019





uitgangspunten van een liefdevolle zorg:

• Allen die geraakt worden, dienen 
betrokken te worden  in de zoektocht 

naar antwoorden. Vb.





Levensstroom (Johan Deklerck)



Existentiële vragen ,vragen existentiële antwoorden



Een ander, liefdevol kader…

• Het hart openen, spreken over wat echt telt en 
spreken in waarheid is in dergelijke omstandigheden 

van fundamenteel belang.

• Gevoelens bespreekbaar maken.

• Van binnen naar buiten, van zelf-inzicht naar 
verantwoordelijkheid voor de ander… 

vb metro Londen

• Een (andere) liefdevolle taal.

• Doorheen de angst naar hoop en perspectief. Op 
zoek naar een liefdevolle inzet voor elkaar.



Een open-hart-cirkel.

Een voorbeeld uit de praktijk van 
de open-hart-cirkels.





Je kunt niets leren kennen, dat je 
niet lief hebt. En hoe dieper en 

vollediger de kennis moet zijn, des 
te sterker, krachtiger en 

levendiger moet de liefde zijn

-J.W Goethe-



In een verbrokkelde, uiteenvallende wereld zal de 
liefde de verbindende factor zijn.’
Dirk De Wachter


