HUISVERENIGINGEN

WIE ZIJN WIJ?

Mozaïek biedt ondersteuning aan de lokale afdelingen van lidverenigingen van deMens.nu (de koepelorganisatie van 35 vrijzinnige verenigingen in Vlaanderen).
Allen hebben hun thuishaven in het vrijzinnig centrum:

Mozaïek is in de eerste plaats
een ontmoetingsplaats voor al
wie het vrijzinnig-humanistisch
gedachtegoed genegen is. Het
centrum coördineert, ondersteunt, bundelt en huisvest de
Kortrijkse vrijzinnige verenigingen (de huisverenigingen).
Daarnaast biedt het een brede
waaier van educatieve, recreatieve en culturele activiteiten
aan en wil het bijdragen tot
de uitstraling van de vrijzinnigheid. Ook niet-aangesloten
verenigingen en particulieren
die onze doelstelling onder
schrijven zijn van harte welkom!

Het Vermeylenfonds (AVK) is een sociaal-culturele vereniging
die steunt op drie pijlers: vrijzinnigheid, socialisme en Vlaams
karakter.
www.vermeylenfonds.be

Het Humanistisch Verbond (HVV/HV) organiseert voordrachten, gespreksavonden, debatten en acties rond levensbeschouwelijke, filosofische en hedendaagse maatschappelijke
onderwerpen.
www.h-vv.be

De Oudervereniging voor de Moraal (HVV/OVM) verenigt de
ouders, de leerkrachten, de leerlingen en eenieder die de belangen van de cursus ‘niet-confessionele zedenleer’ wenst te verdedigen. OVM steunt de cursus door de kwaliteit te bewaken en
te ijveren voor de uitbouw en de inrichting ervan. OVM Kortrijk
werkt ook mee aan de organisatie van het ‘Feest Vrijzinnige
Jeugd’ en het ‘Lentefeest’.

Symbool van de vrijzinnig
humanistische levensovertuiging.
De fakkel staat voor rede en kennis, voor
licht in de duisternis en voor warmte en
gevoelens.
De elkaar aanrakende mannetjes verwijzen naar verbondenheid en solidariteit.
Rechts staan ze hoger dan links. Dit verwijst naar de mogelijkheid om te groeien
naar wijsheid en inzicht.

www.h-vv.be

Polyfinario-Hujo is een jongerenorganisatie voor kinderen uit
het officieel onderwijs, zij het met een groot hart voor de cursus
‘niet-confessionele zedenleer’. Polyfinario staat voor betaalbare
fun en actie: korte vakanties in binnen- en buitenland, natuurexploratie, sport en spel, een podium voor jong talent, …
www.polyfinario.be
www.hujo.be

Uitstraling Permanente Vorming (UPV) is een organisatie voor
levenslang leren, gespecialiseerd in wetenschapspopularisering. UPV organiseert educatieve en culturele activiteiten voor
volwassenen.
www.vub.ac.be/UPV

Het Willemsfonds (WF) is een Vlaamse, liberaal-vrijzinnige,
culturele vereniging die aan sociaal-cultureel volwassenenwerk
doet.
www.willemsfonds.be

SOS Nuchterheid is een vrijzinnig-humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen
met alcohol, drugs, pillen enz.
www.sosnuchterheid.org

vu: Frank D’Hondt - Overleiestraat 15a - 8500 Kortrijk - vc mozaïek vzw

In 2002 nam het vrijzinnig centrum zijn intrek in een leegstaande en grotendeels vergeten textielfabriek . Na een
zachte verbouwing met respect voor het bouwkundig en
industrieel erfgoed heeft de bijzondere site heel wat te bieden:
een grote polyvalente zaal in
één van de toenmalige fabriekshallen , meerdere vergaderlokalen, een goed uitgeruste
keuken en een fraai café in wat
vroeger één van de grootste
koetshuizen van de stad was.
bezoek ons op
www.vcmozaiek.be

Vrijzinnig Centrum Mozaïek vzw

Overleiestraat 15a – 8500 Kortrijk
056 37 16 15
vc.mozaiek@skynet.be - www.vcmozaiek.be

Secretariaat:

Iedere werkdag van 10u tot 12u30
en van 14u tot 16u30

Mozaïekcafé:

Vrijdagavond van 19u tot 24u
Zondag van 11u tot 18 u [zomertijd]
en van 11u tot 14u [wintertijd]
Ook voor, tijdens en na activiteiten

Stafmedewerkers:

Evelien Vandenbussche en Erik Verbeurgt

EEN KENNISMAKING

WAT IS VRIJZINNIG HUMANISME?

WAT DOEN WIJ?

Wij zijn humanisten: wij geloven in de mens. Mensen zijn immers
in staat zélf na te denken en moeilijke knopen door te hakken.
Mensen kunnen hun lot in eigen handen nemen.

Mozaïek is niet enkel een ontmoetingscentrum. Het neemt
een aparte plaats in binnen
het ruime Kortrijkse culturele
aanbod. Als vrijzinnig centrum
legt het eigen accenten en gaat
het op zoek naar eigenzinnige
partners. Vaste waarden zijn
onder meer het jaarlijkse plantjesweekend ten voordele van
Kom Op Tegen Kanker, het
reiscafé Antipode, het wetenschapscafé Kortrijk met UGent
en Howest, de laatstezondagconcerten met de Superior
Jazz Club en de voordrachtenreeksen Vrijspraak en Trialoog
met Vormingplus en de stads
bibliotheek.

We zijn vrijzinnig: dé Waarheid bestaat niet, absolute normen al
evenmin, dus er is niemand die ze kan opleggen. We mogen alles
in vraag stellen, we roesten niet vast in absolute zekerheden.
We vinden dat mensen zelf kunnen oordelen over wat goed
en slecht is. Daarvoor hebben we geen god nodig. Vrijzinnig
Humanisme is dan ook geen godsdienst, maar een levensbeschouwing. Dit leven is het enige dat er is, geen ervoor en geen
erna. De handleiding stellen we zelf samen, daarom staan we ook
achter een volledige scheiding tussen kerk en staat.
Bovenal komt bij ons de mens op de eerste plaats: elk individu
moet zich ten volle kunnen ontplooien. Daarom streven we naar
een warme en solidaire samenleving, met respect voor de keuze
van anderen en voor de natuur.
Meer info op www.demens.nu

Zoeklicht verschijnt tweemaandelijks, en biedt naast
informatie over alle activiteiten
uit de regio ook interessante
beschouwende en vormende
artikels, boeiende columns ...

“Het Mozaïekcafé is één van de gezelligste drankgelegenheden van de stad. Een hechte groep
vrijwilligers staat in voor een vriendelijk onthaal.
Je kan er zo maar binnenwaaien voor een goede
babbel, tijdloze muziek, boeiende lezingen en dat
alles in een uniek decor.”

Leden van Mozaïek ontvangen dit
tijdschrift gratis in de bus.

VRIJZINNIG HUMANISTISCHE PLECHTIGHEDEN
HUIS VAN DE MENS
Mozaïek staat ter beschikking voor het vieren van belangrijke
momenten in het leven: geboorte of adoptie, lentefeest en feest
vrijzinnige jeugd, huwelijk en relatie, jubileum, afscheid.

Bezoek ons op:
www.vcmozaiek.be
www.facebook.com/vrijzinnigcentrum.mozaiek

“Mensen en verenigingen uit
alle hoeken van de samenleving komen bij ons samen.
Zo vormt zich een smeltkroes van gedachten en
kleuren, een kruisbestuiving
van meningen en dromen.
Vandaar onze naam:
Mozaïek.”

ZOEKLICHT:
ONAFHANKELIJK VRIJZINNIG TIJDSCHRIFT

In het huisvandeMens -gevestigd in de oude conciërgewoning-,
kan je aan een consulent vragen om je te helpen bij de organisatie van een vrijzinnig humanistische plechtigheid. Dat gebeurt
gratis, maar niet gratuit. Integendeel, jij kiest zelf hoe je de plechtigheid invult. De medewerkers van Mozaïek helpen je graag bij
de praktische organisatie.
Naast deze individuele plechtigheden feesten vrijzinnig humanisten ook in groep. Voor de zesjarigen is er het Lentefeest en
twaalfjarigen vieren het Feest Vrijzinnige Jeugd. De organisatie
ligt bij een lokaal organisatiecomité.
Meer weten? Vraag naar onze folder ‘zaalgebruik | plechtigheden’

ZAALGEBRUIK DOOR DERDEN
Mozaïek beschikt over heel wat troeven (infrastructuur, ligging)
om mensen en verenigingen gastvrij te ontvangen voor vergaderingen, studiedagen, recepties, feestelijkheden, enzovoorts.
Ook mensen uit de niet-vrijzinnige wereld zijn welkom….
Meer weten? Vraag naar onze folder ‘zaalgebruik | plechtigheden’

LIDMAATSCHAP | BESTUUR
Door lid te worden van Mozaïek, steun je onze werking. Wie dat
wenst kan toetreden tot de Algemene Ledenvergadering (ALV)
van de vzw en zo meedenken en meewerken aan de verdere
uitbouw. Om de drie jaar wordt door de leden van de ALV een
Raad van Bestuur verkozen.

