150 jaar

Op 2 oktober 2019 zal het 150 jaar geleden zijn dat Mohandas Karamchand Gandhi als jongste zoon werd geboren in Porbandar, een havenplaatsje aan de Arabische Zee in de huidige provincie Gujarat. Naar Indiase maatstaven was zijn familie welgesteld. Zowel zijn grootvader als zijn
vader waren minister van de koninklijke staat Porbandar en behoorden
tot een kaste die bekend stond om haar (inter)nationale handelsgeest. De
kooplieden dank(t)en hun commercieel succes aan hun eenvoudige levenswijze. Zijn naam betekent ‘handelaar in parfum of kruiden’.
Gandhi werd grootgebracht volgens de ideeën en gebruiken van de Hindoe-religie. Roken, het eten van vlees en het drinken van alcohol waren
niet toegestaan. Er was niets bijzonders aan de jonge Mohandas, behalve misschien dat hij heel verlegen, onzeker en ernstig
was. Hij had geen bijzondere talenten en bleef op school wat onder de middelmaat. Niets liet vermoeden dat “komende
generaties nauwelijks zouden kunnen geloven dat iemand als hij ooit in levende lijve hier op aarde is geweest”, dixit
Mahatma Gandhi op 7-jarige
Albert Einstein.
leeftijd
En Martin Luther King zou later verklaren: “Wil de mensheid vooruit blijven gaan, dan is de Mahatma - wat betekent ‘grote
ziel’ – onontkoombaar. Hij leefde, dacht en handelde geïnspireerd door het visioen van een mensheid op weg naar een wereld van vrede en harmonie. Als wij hem negeren is het risico voor ons”.
Dat risico wil Vredeshuis Aalst niet lopen en daarom gedenken we het komende werkjaar met verschillende initiatieven deze uitzonderlijke man die zichzelf relativeerde met de woorden “Ik vind dat ik niet meer ben dan een middelmatig mens zonder bijzondere capaciteiten”.

Gandhi aan het spinnen in Bombay, augustus 1942

Gandhi leading the Salt March in protest against the government monopoly on salt
production.(Photo: Central Press/Getty Images)

Quotes van Mahatma Gandhi
“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.”
“De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders
hebzucht.”
“Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.”
“Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemak.”
“Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande rechtbanken en dat is het gerechtshof van het geweten.”
“Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.”

Wat mag u de komende maanden verwachten onder de noemer

‘Gandhi 150 jaar’?

woensdag 2 oktober 2019 om 20u:

Academische zitting rond de vraag
“Op welke manier kan Gandhi ook vandaag nog een inspiratiebron zijn?”
Met:

Gie Goris (hoofdredacteur MO*),

Jeroen Robbe (LABO),

Daarna is er een receptie.
Locatie: de feestzaal van het stadhuis van Aalst (Grote Markt)

Herman Wauters (Vasten
voor vrede)

Jef Vermassen (confrater)

zaterdagnamiddag 23 november 2019 om 13.30u

dr. Pat Patfoort
vertelt over het belang van en over haar ervaringen met

interlevensbeschouwelijk dialogeren.

Een organisatie i.s.m. Jebron.
Locatie: Het Wereldhuis, Nieuwbeekstraat, 35, Aalst

zaterdagnamiddag 14 december 2019 om 14.30u

Prof. em. Winand Callewaert
Wat kunnen we vandaag leren van Gandhi ‘s opvattingen over
mystiek, geweldloosheid en economie?
Locatie: Het Wereldhuis, Nieuwbeekstraat, 35, Aalst

dinsdagavond 10 maart 2020

Hilde Leonard (Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet vzw)
Opvoeden met inspiratie van Gandhi
Langzaamaan verspreidt het gedachtegoed van Haim Omer (Israel) zich onder ouders, leerkrachten, jeugdleiding
en opvoeders allerhande, die er steun in vinden om een vorm van gezag neer te zetten die ondersteunend én begrenzend, liefdevol én vasthoudend is.
In deze lezing zie je via concrete voorbeelden hoe opvoeders zich krachtig geweldloos kunnen verzetten tegen onacceptabel gedrag, zonder daarbij terecht te komen in spiralen van onmacht en escalaties. We denken aan agressie, niet meer naar school gaan, druggebruik, gameverslaving en allerlei andere vormen van ontoelaatbaar gedrag.
Hilde Leonard ondersteunt leerkrachten, ouders en andere opvoeders bij het omgaan met ongewenst gedrag en
het neerzetten van een krachtige vorm van gezag. Zij is drijvende kracht van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school (www.NAGVopschool.be).
Een organisatie i.s.m. Het Huis van het Kind Aalst.

