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VZW Meaningfool
VZW Meaningfool is volop bezig met nieuwe plannen te smeden.
Op een ludieke manier gaat Philip Saelens om met (zinloos) geweld!
Even staat hij stil bij 27 februari 2004, op die datum werd hij absurd neergeslagen door zinloos geweld.
Een periode die voor hem altijd moeilijk is, toch wil hij mensen, gekweld door (zinloos) geweld een hart
onder de riem steken….
Bijna een jaar geleden hebben we ludieke wenskaarten gemaakt, de meest toepasbare in dit geval is…
‘Geef je lotgenoten eens een schouderklopje…. je krijgt er vast eentje terug….
Daarom wil hij deze wenskaart opnieuw wat in de kijker stellen!
“Wie slachtoffer werd van geweld, ziekte, ongeval of een andere vorm van tegenslag, staat er meestal
alleen voor. Mensen blijven afstandelijk. Ze ‘durven’ geen contact opnemen. Terwijl zo iemand net steun
en bemoedigende woorden nodig heeft. Dus wees niet bang! Geef eens schouderklopje. Ook als je het
zélf moeilijk hebt, of beter nog: ‘VOORAL’ als je het moeilijk hebt.
Op de manier ’deel’ je deze boodschap, en je krijgt vast en stevig schouderklopje terug!
Wordt er trouwens niet gezegd dat ‘gedeelde smart’ slechts ‘halve smart’ zou zijn?

Wenskaarten te koop op www.meaningfool.org en ook in Salon En- Vie Leiestraat 34, 8500 Kortrijk.

Doelbewust gaat Philip verder op stap, 8 april loopt hij de 10 km van Brussel en op 27 april de ‘Run for
Laubia’ De Lovie in Poperinge! Op een ludieke manier loopt hij met zijn T-shirt…..

Het Cultureel luik van vzw Meaningfool in het voorjaar:
-

13 april “Malahide” , een muzikaal folk pareltje om 20.15 uur in de afspanning Den BONTEN Os
te Lede (10 euro VVK, 13 euro aan de kassa)

-

1 juni Meaningfool Comedy Night met Veerle Malschaert DEEL MIJ ‘Try-out’ om 20.15 in de
afspanning Den Bonten (12 euro VVK, 15 euro aan de kassa)

Tickets via info@meaningfool.org of Philip Saelens 0499/117709 of in Den Bonten Os, molenbergstraat
20,9340 Lede. Alle info op www.meaningfool.org
Om uit te kijken!
Plus Magazine, een maandelijks tijdschrift met een klare kijk op de wereld van 50-plussers, publiceert
eind april het artikel “ Philip Saelens en zijn kijk na Zinloos Geweld ! ”.
Zinvolle groet,
Vzw Meaningfool & Philip Saelens

