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Glimp: opstap naar beter samenleven in Brussel
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets stelde vandaag in samenwerking met de
religieuze en levensbeschouwelijke leiders het magazine ‘Glimp’ voor. Glimp biedt een unieke
inkijk in negen verschillende religies en levensbeschouwingen die Brussel rijk is. Het magazine
kadert in de interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog die de Staatssecretaris startte in de
herfst van 2014.
Bianca Debaets: “Samenleven in Brussel leer je niet alleen thuis of op school, maar ook in de kerk, in
de tempel, in de moskee, in de synagoge, op pleinen, in cultuurcentra en jeugdhuizen. Met Glimp
willen we aan alle Brusselaars de kans geven om de verschillende levensbeschouwingen beter te
leren kennen.”
Wist u dat aartsbisschop De Kesel acht jaar hulpbisschop geweest is in Brussel? Dat Edith Cavell,
heldin uit de Eerste Wereldoorlog, de dochter was van een anglicaanse dominee? Dat in de islam als
u opgespaard geld niet investeert, u gevraagd wordt om 2,5% van het bedrag aan goede doelen en
verenigingen te geven? Dat de joodse feestdag, de Pesach, een herdenking is van de uittocht van de
joden uit Egypte?
U vindt nog veel meer info in Glimp. Het magazine zal op een oplage van 100.000 exemplaren
verspreid worden via enkele Brusselse media, de jeugdhuizen, cultuurcentra, bibliotheken,
enzovoort. Bianca Debaets: “Zeker in turbulente tijden – ik denk onder andere aan de aanslagen in
Parijs en Beirut en het stijgend aantal gevallen van antisemitisme en islamofobie – moeten we goed
communiceren en aan het zelfde zeel trekken. Vandaag tonen we met enige trots dat Brussel
verenigd is, over levensbeschouwingen en religies heen, en dat we samen strijden tegen extremisme
en voor meer empathie en verdraagzaamheid.”
Glimp* mikt op een zeer breed publiek, maar wil toch vooral jongere Brusselaars bereiken, gezien de
grote groeiende groep jongeren in Brussel. Redactrice Anja Otte zorgde voor vlotte, toegankelijke
teksten teksten en de sprekende foto's van Brussels fotograaf Yvan Put maken het magazine
dynamisch.

* Vanwaar de naam Glimp? (in het Frans LUEURS)?
- Glimp prikkelt, maakt nieuwsgierig
- Glimp verwijst ook naar het "licht", een terugkerend fenomeen in zowat alle godsdiensten en
levensbeschouwingen. Zo overstijgt het ook alle particuliere overtuigingen.
- Glimp suggereert ook niet-weten, het onvolledig kennen, het voor een stuk "ontsnappen aan de
rede", het niet helemaal kunnen vatten. Dit magazine biedt geen wetenschap, maar wil "bijlichten".
Om op die manier mensen, Brusselaars, van alle confessies dichter bij elkaar te brengen.

Het magazine Glimp werd voorgesteld in aanwezigheid van onderstaande religieuze en
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