Lantaarns van hoop
een lichtje tegen armoede
Licht…
Het is er iedere dag en het is zo vanzelfsprekend.
Soms is het licht er vanzelf, zoals de zon die opkomt. Dat gebeurt iedere dag en we hoeven er niets
voor te doen.
Soms moeten we het zelf aansteken, zoals op de schakelaar drukken zodat het licht in de klas
aanspringt.
Licht hebben we nodig om te kunnen lezen, schrijven en spelen, om te kijken waar we lopen zodat
we niet tegen mekaar opbotsen, om te zien wat er rondom ons gebeurt,… Licht lijkt de normaalste
zaak van de wereld.

Warmte…
De zon, een haardvuur, een kaars, een theelichtje… ze geven niet alleen licht maar ook warmte.
Niets zo fijn als in de zomer de warme zonnestralen op je gezicht te voelen en in de winter gezellig
samen met je familie of vriendjes rond de warme haard te gaan zitten.

Licht en warmte kunnen zoveel betekenen…
Iedere dag een nieuw begin
Elke ochtend, als de zonnestralen de kamer binnenvallen en we onze ogen openen, gaan we een
nieuwe dag tegemoet. Het ochtendlicht geeft ons energie om hetgene wat we die dag gaan doen
(bv. naar schoolgaan, huiswerk maken, met broertje en zusje spelen, thuis een handje toesteken,...)
tot een goed einde te brengen.

Je wordt er vrolijk van
Zonnestralen op je snoet geven ons niet alleen warmte maar schenken ons ook vrolijke gedachten
waarin we zalig kunnen dagdromen… “wat wil ik later worden? Een brandweerman, dokter of zelfs
een president?”, “nog 3 keer slapen en ik verjaar! Waarmee zullen mama en papa mij verrassen?”
Een mooie zonnige en warme dag lokt ons ook naar buiten om te gaan spelen, nieuwe vrienden te
maken, andere mensen te ontmoeten, …
Een feesttafel met gezellig kaarslicht brengt ons helemaal in de feeststemming, en als er vuurwerk
wordt afgeschoten, kijken we vol bewondering naar de vele kleuren in de lucht.
1

Een kaarsje branden… ik denk aan jou!
Heeft je oma of opa al eens gezegd: “Ik ga een kaarsje voor je branden”? bv. als je een zware toets
had, als je op reis vertrok? Of als er iemand ziek was?
Als mensen een kaarsje voor je laten branden, hopen ze dat het jou bescherming, moed en geluk
brengt. Op die manier zijn ze in gedachten bij jou.
Natuurlijk gaan er hier nu velen van jullie zeggen “ja, maar dat deden ze vroeger. Dat is nog van uit
de jaren stillekes. Mijn oma en opa die doen dat niet meer, die zijn modern”. Ja, dat is zo! Tijden
veranderen en is het kaarsje branden voor veel mensen veranderd in het sturen van een sms’je of
een berichtje op facebook. Toch blijft de bedoeling hetzelfde: ze denken aan jou!

Een lichtje in de duisternis
Als het donker is, voelen we ons geruster als we een beetje licht zien. Bij vele kleine kinderen brandt
in hun slaapkamer een nachtlampje om de spoken weg te houden. Als het buiten donker is, zijn we
meer op ons gemak als er bv. een straatlamp brandt.
Licht verdrijft onze angsten en geef ons een veilig gevoel.

Vuur, licht en warmte als veelbetekenend symbool
Bij belangrijke gebeurtenissen, speelt vuur vaak een belangrijke rol.
Dit is zowel op vreugdevolle momenten, denk maar aan de Olympische Spelen waar als eeuwen lang
het Olympische vuur wordt aangestoken dat de spelers moed en energie geeft als op moeilijke
momenten, bv. op stakersposten bij bedrijven waar mensen hun werk dreigen te verliezen. Het geeft
de mensen warmte en een gevoel van samenhorigheid.
Als er iets ergs gebeurd is, bv. een natuurramp of een zwaar ongeluk, branden vele mensen
ontelbare kaarsjes om aan de slachtoffers te tonen dat er aan hen gedacht wordt en dat ze er niet
alleen voor staan.

Licht en warmte … niet voor iedereen!
Veel mensen hebben zoveel zorgen aan hun hoofd dat ze geen energie hebben om aan een nieuwe
dag te beginnen. “Het haalt toch allemaal niets uit” denken ze.
Dagdromen, plezier maken, … lukt hen niet meer. Zij kunnen alleen maar denken aan hun
problemen, waar maar geen einde aan komt.
Zij hebben het gevoel dat er niemand aan hen denkt en voelen zich daardoor erg hulpeloos,
eenzaam en verlaten.
Mensen die het moeilijk hebben, zien geen lichtpuntje meer en denken dat zij er helemaal alleen
voor staan.
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Lantaarns van hoop:
licht en warmte voor mensen in armoede
Aan al die zorgen, al dat verborgen verdriet en al die eenzaamheid van mensen in armoede willen we
iets doen. Daarom knutselen we ‘lantaarns van hoop’.
Mensen in armoede zien geen uitweg meer voor hun problemen. Daarom geven wij hen licht dat hen
kan helpen om, ondanks hun vele problemen, toch door te zetten op de weg naar een betere
toekomst.
Mensen in armoede hebben het gevoel dat ze in de kou staan en dat er niemand aan hen denkt.
Daarom geven we hen warmte. Dit toont hen dat we in gedachten bij hen zijn en dat ze er niet
alleen voor staan.

Een fakkeltocht als teken van hoop
voor een wereld zonder armoede
Vele lichtjes van vele mensen maken samen een zee van vuur.
Ieder jaar op 17 oktober lopen ergens in Limburg honderden mensen mee met de fakkeltocht tegen
armoede.
Zo kan iedereen zien dat zij het opnemen voor mensen die het moeilijk hebben en hopen op een
betere wereld, zonder armoede.
Ieder jaar gaat de fakkeltocht in een andere stad of gemeente in Limburg door, zodat we telkens
weer aan andere mensen kunnen tonen hoe belangrijk het is om op te komen tegen armoede.
Telkens op het einde van de fakkeloverdracht geeft de burgemeester de fakkel door aan de
burgemeester van de stad of gemeente waar de dag van verzet tegen armoede het volgende jaar
doorgaat.

Zouden jullie dit ook willen meemaken? Vraag aan je mama of
papa of ze met je meekomen naar de fakkeltocht! Vergeet dan
zeker je mooie lantaarn van hoop niet!
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