Slotwoordje

Op zo’n dag als deze, leent het format zich er jammer genoeg niet toe om met alle 150 aanwezigen
interactief te werken, om uitgebreid en intens van mening te gaan wisselen over wat er door de prekers hier
aan debatstof werd aangevoerd–zoals we dat anders wél doen in onze Motief-vormingen.
Maar ik reken er wel op dat het gesprek hier niet eindigt, zo dadelijk is er uiteraard nog tijd om met mekaar na
te praten op onze receptie, maar verder hopen wij ook dat we de komende weken, maanden… met jullie het
gesprek kunnen verder zetten over het thema van deze dag
in allerhande van onze vormingen waaraan velen onder jullie ook deelnemen,
op overlegmomenten die we met sommige van onze partnerorganisaties, hier ook aanwezig, zullen hebben
op vergaderingen en andere ontmoetingen.
Graag wil ik ieder van jullie nu al bedanken, niet alleen voor je aanwezigheid vandaag,
maar vooral voor jullie betrokkenheid bij ‘het emancipatorisch beweging maken vanuit islam’.
Het doet altijd ontzettend veel deugd om te zien en te voelen dat we met zovelen zijn
die zich niet neerleggen
bij de eenzijdige beeldvorming over islam en over moslims in onze samenleving,
dat we toch met zovelen zijn die bereid zijn één dagje zonnig najaarsweer op te offeren
om inspiratie op te doen rond hoe we -het hele jaar door- méér licht kunnen werpen op die emancipatorische
kracht die er uitgaat van islam, die er uitgaat van die vele dynamische groepen van jonge moslims die actief zijn
in onze samenleving vandaag.
Komende dinsdag is het precies 5 jaar geleden dat Remi Verwimp overleed. Hij heeft, reeds lang geleden, ons
met Motief op het spoor gezet om het verzet tegen de uitsluitingsmechanismen ten aanzien van moslims
ernstig te nemen en te leren van hun visies en strategieën.
In een artikel schreef hij toen de volgende zinnen –die ik mooi vind aansluiten bij ons zoeken hier vandaag:
“Jouw anders zijn vind ik fascinerend.
Het ondervraagt mij.
Het maakt mij nieuwsgierig naar jou
en naar de wereld die je gaat indrinken.
Het daagt mij ook uit anders te kijken,
anders te denken, anders te horen,
nieuw,
minder Eurocentrisch,
minder Christocentrisch,
minder egocentrisch.
Meer kruispunt,
meer vlechtwerk,
meer risico,
meer rizoom,
meer-stemmig!
De horizon van het vreemde
daagt mij uit
permanent uit te burgeren.”
Ik ben ervan overtuigd dat we met z’n allen hier erin geslaagd zijn deze uitburgeringsdroom van Remi weer een
stukje verder de toekomst in te dragen.
Met de ploeg van Motief vonden we het trouwens ook wel een uitdaging om die uitburgeringsoefening –naast
al ons gepraat op deze studiedag- ook een wat concretere vorm te geven. We hebben er daarom voor gekozen
om onze receptie deze keer geheel alcoholvrij te houden. Een kleine inbreuk op de eigen feestcultuur voor
sommigen onder ons wellicht, maar ik ben er nogal gerust in dat het allerminst een inbreuk zal zijn op de
feestvreugde en de hier ervaren bondgenootschap.

Jullie zijn dadelijk dus van harte welkom voor nog een warme babbel bij een glaasje fruitsap of alcoholvrije
champagne.
Zo, ik hoop u zo dadelijk op de receptie te ontmoeten, geniet nog lekker na bij een babbel, en kom straks
behouden thuis!
Elke Vandeperre

