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Emmaus i Belgien 

- af Emmaus Europa. 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen fra 

Emmaüs en Belgique - Emmaüs Europe 

(emmaus-europe.org) 

- fodnoter af Tina Jonstrup Larsen og 

Jørgen Olsen. 

Interview med Julio de la Granja, Belgiens 

nationale delegerede i Emmaus Europas 

repræsentantskab. 

 

Vil du fortælle om Emmaus’ begyndelse i 

Belgien? 
 

I Vivegnis, en forstad til Liège, dannede William 

Wauters og hans venner i 1949 en indsatsgruppe 

til at yde hjælp til efterkrigstidens fattige. De 

renoverede slumkvarterer og uddelte kul, mad og 

tøj. Det blev kimen til det første belgiske 

Emmaus-samfund, kaldet Emmaüs Brasier.  
 

I 1960 kom den belgiske økonomi på fode igen, 

hvorved befolkningens hverdagsliv blev forbedret. 

Emmaus begyndte derefter at hjælpe de lande, 

som dengang kaldtes for ”Den Tredje Verden” og 

man skabte ”Terre”-gruppen1. Den gennemførte 

projekter med et økonomisk kald for at forbedre 

levevilkårene for lokalbefolkningen på en 

bæredygtig måde.  
 

”Terre”-gruppen meldte sig ud af Emmaus i 

1990’erne, men i mellemtiden fortsatte Emmaus-

eventyret i Belgien!2 
 

Samfundet i Ghlin blev grundlagt i 1957, lige som 

Emmaus-Samfundet i Bruxelles. Efter dets leders 

død og efter anmodning fra Abbé Pierre overtog 

foreningen ”La Poudrière” tøjlerne i Bruxelles-

samfundet i 1975 og tilsluttede sig bevægelsen. I 

1960’erne udviklede der sig også to andre 

samfund i Charleroi: 3 Marchienne-au-Pont og 

Lodelinsart. Sidstnævnte lukkede i 2018.  
 

I dag er der tre Emmaus-grupper i Belgien: 

Marchienne-au-Pont (Charleroi), Ghlin (Mons) og  
 

 
1 Terre: Jorden (på fransk) 
 

2 Det vil føre for vidt at forklare, hvorfor Terre ikke er 
medlem af Emmaus i dag; men det er svært at få øje 
på de helt store ideologiske forskelle, og som det 
fremgår af indeværende artikel og en lang række 

 
 

La Poudrière 
(foto: La Poudrière) 

 

La Poudrière med sine tre filialer (Bruxelles, 

Péruwelz og Rummen-gården). Der er således 4 

salgssteder og mere end 140 aktive i landet.  

 

Hvilke forskellige aktiviteter og aktioner udfører 

Emmaus i Belgien? 
 

I Belgien er de tre Emmaus-grupper alle samfund 

i traditionel forstand. I alt bor og arbejder 60 af de 

aktive der. Vi udfører Emmaus’ klassiske 

aktiviteter som indsamling, reparation, sortering 

og videresalg af genstande. Tilsammen samler de 

3 foreninger omkring 1.000 tons møbler, tøj m.v. 

om året, hvoraf 70 % sættes i omløb igen i de fire 

salgssteder.    
 

La Poudrière samfundet har siden 1964 også haft 

en vigtig aktivitet på gården i Rummen i den 

flamske region. Her avles frugt, grøntsager, grise, 

får og høns. I dag høster og producerer vi hvert år 

50 tons æbler, 5.000 flasker æblejuice samt pærer 

og blommer. Alt bliver solgt i vore butikker i 

Bruxelles og Péruwelz.   
 

 

I de sidste tre år har vi også udviklet en aktivitet 

omkring cykler i Bruxelles. Vi har et værksted til 

reparation og salg af cykler, der er åbent for 

offentligheden 5 dage om ugen. De fleste af 

cyklerne afhentes af samfundet fra de kommunale 

lossepladser og repareres derefter før videresalg. 

artikler gennem årene i Projekt & Kultur, er der stadig 
ganske meget kontakt og samarbejde. 
 

3 Charleroi: den største by i Vallonien i det sydlige 
Belgien.    

https://emmaus-europe.org/emmaus-en-belgique/
https://emmaus-europe.org/emmaus-en-belgique/
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I Ghlin er man bekymret over de økologiske 

virkninger og de betydelige omkostninger, der er 

forbundet med bortskaffelse af affald, og har også 

søgt innovative løsninger så som genanvendelse af 

regnvand, isolering og senest installation af 

solpaneler. 
 

Et innovativt projekt opstod med oprettelsen af 

Holy-Wood, indledt af et engageret kollektiv, der 

var ivrig efter at skabe værdi af brugt træ og 

møbler via samarbejde med et tømrerværksted, 

oprettelse af øko-design-møbler og et lager af 

økologiske produkter. 
 

Ud over de aktiviteter, der udføres lokalt, er der 

blevet afholdt flere store møder i Emmaus-

Bevægelsen i Belgien. For eksempel Emmaus 

Internationals generalforsamling i Namur i 1984 

og regionalforsamlingen for Emmaus Europa i 

Bruxelles i 2009. Disse generalforsamlinger 

repræsenterer store øjeblikke af møder, refleksion 

og beslutningstagning i bevægelsens liv.  

 

Hvilke aktuelle udfordringer står de belgiske 

grupper overfor? 
 

Vores 3 samfund er mere end 60 år gamle og 

ledes af ledere, der har været involveret i bevæ-

gelsen i mange år. Vi tager ofte imod mennesker 

uden dokumenter, fordi der er mange sociale 

ydelser fra staten og kommunerne for de belgiske 

statsborgere. Mennesker uden papirer forlader ofte 

samfundet, når deres situation er blevet 

legaliseret, mere end de investerer i Emmaus som 

et livsprojekt. 
 

Det bliver derfor et vendepunkt for de tre samfund 

at sikre en arvefølge i forvaltningen af 

foreningerne. Dette tager allerede form dels 

gennem professionaliseringen af visse stillinger 

(f.eks. chauffører, administrative jobs) og dels 

gennem partnerskaber med andre organisationer. 
 

Det drejer sig om:  

 Modtagelsescentret L'Ilôt4, som samarbejder 

med Marchienne-au-Pont i forvaltningen af 

lokalsamfundet. 

 Kunstnerforeningen La Compilothèque5, som 

har et partnerskab med Bruxelles-samfundet. 

 
4 Åndehul, fristed. 
 

5 Ordet findes ikke i Gyldendals røde ordbøger – 
compiler oversættes ved kompilere, sammenstykke. 
 

De lejer en del af vores lokaler og hjælper os 

med forskellige aktiviteter. 

 Naturparken på Scheldes Sletter, en grænse-

overskridende miljøforening i Belgien og 

Frankrig, som bor i lokaler i Péruwelz, og 

som hjælper os med skov- og frugtplantagen 

på vores grund i Péruwelz. 

 Terre-gruppen, som køber overskydende tøj, 

der er indsamlet i Péruwelz. 
 

Generelt er det vigtigt at overføre visse værdier 

som donation, udveksling og broderskab, hvilke er 

storslået repræsenteret i freskomaleriet 

"L'entraide"6 af Thierry Coppée (som er forfatter 

til tegneserierne "Les Blagues de Toto"), skabt i 

anledning af 60-årsdagen for samfundet i Ghlin.  
 

I 13 år har la Poudrière-samfundet været vært for 

sommerlejre i Péruwelz, der normalt modtager 

omkring 10 unge mennesker i løbet af de første 

femten dage af august. Vi har også i La Poudrière 

unge fra den belgiske civiltjeneste7 i forløb på 6 

måneder. Alle disse initiativer bidrager derfor til 

at indlede den omtalte arvefølge. 

 

Hvordan har I haft det med Covid-19, og hvordan 

tilpasser I jer situationen? 
 

I løbet af 2020 og delvist i 2021 var vi nødt til at 

stoppe indsamlinger i bestemte tidsrum. Butik-

kerne blev halvt eller helt åbnet i overens-

stemmelse med de foranstaltninger, som den 

belgiske regering har indført. Under nedlukningen 

stoppede vi derfor vores eksterne arbejde og 

udvidede det interne arbejde, såsom rengøring af 

vores butikker, havebrug og fokus på miljøet. På 

trods af vanskelighederne er båndene mellem os 

blevet styrket. På det økonomiske plan har vi 

mistet penge, men vores udgifter er også faldet.  
 

Da salget blev genoptaget, kom vores kunder 

regelmæssigt, hvilket gjorde det muligt for os at 

have gode indtægter igen. I dag er butikkerne 

åbne, og aktiviteten er genoptaget som normalt. 

Især i Ghlin er det blevet mere kompliceret at 

afhente ting i private hjem, hvilket ikke altid er 

muligt af hensyn til den nødvendige sociale 

afstand; men generelt er situationen i samfundene 

trods alt god.  

6 Gensidig hjælp. 
 

7 Må formodes at være alternativ til militærtjeneste, 
som det også kendes i Danmark. 


