
EL CAMINO 
BEKEGEM 
NODIGT U UIT.
 
El Camino Bekegem een rust-, 
ontmoetings- en tijdelijke  woonplaats 
voor mensen met een psychotische 
gevoeligheid, waar hulpverleners, 
ervaringsdeskundigen, stemmenhoorders, 
hun stemmen, familie en naasten 
samenkomen rond het thema 
psychosegevoeligheid.

 

  
Een impressie van de eerste avonden ...
 
‘...Er is iets dat ons samendrijft als een roedel, op zoek naar 
iets dat ons sterker maakt.
In tijden van het individualisme worden we terug naar elkaar 
gedreven. Een onderstroom brengt ons dichter bij elkaar en 
daardoor misschien ook terug dichter bij onszelf.’ (Kim)
 
Gisterenavond was ik één van de nieuwkomers.
Voor mij een nieuwe ervaring én het voelde – raar maar waar - 
direct aan als ‘thuiskomen’ .
El Camino, een plaats waar men zichzelf kan én mag zijn.
Luisteren, praten én gehoord worden… zo helend en onmisbaar 
voor ieder van ons.
Wat een verbondenheid!
Samen onderweg - het gaat niet om de bestemming maar om 
de reis ernaartoe.
Hopelijk ontdekken heel veel mensen El Camino - voor even 
of voor lang - er even bij horen is op zich al zo bijzonder.
En zo fantastisch dat éénieder van ons – met welke achter-
grond dan ook – iets kan betekenen voor een andere reis-
genoot – én vaak meer dan je denkt – heb ikzelf gisteren 
al mogen ervaren.
Ja… het was een avond die ik niet zal vergeten én hoop 
dat ik me bij jullie nog lang mag thuis voelen! Bedankt!`
(Katty)

‘ ...Wat echter wél steeds duidelijker werd was dat dit 
gesprek moest worden verder gezet met meer/of an-
dere mensen, mensen voor wie dit huis een betekenisvol 
rustpunt zou kunnen zijn op hun weg… Mensen met een 
(psychotische) kwetsbaarheid, hun familieleden, vrienden… 
En zeker bestond bij velen (misschien wel bij iedereen) het 
gevoel dat ‘El Camino’ een bijzondere plek kon worden.’ 
(Frank)
 

Word lid van onze groep op Facebook: El Camino Bekegem
B E K E G E M

Info via 
www.elcaminobekegem.be 
info@elcaminobekegem.be 

of 0475/42.80.56

Iedereen die wil praten 

over, meedenken of 

meewerken aan 

dit project is welkom.

 

• DINSDAG 21 JANUARI
• MAANDAG 17 FEBRUARI
• DINSDAG 24 MAART
• DINSDAG 21 APRIL
• DINSDAG 19 MEI
• WOENSDAG 17 JUNI
   telkens van 19 tot 21 uur

El Camino Bekegem
Bruggestraat 400 | 8480 Bekegem

OPEN KRING


