Voor mensen, door mensen

We geloven in de mens en plaatsen die
mens centraal.

DeMens.nu als koepel

U en ik. Jong, oud, rijk en arm. Uit alle hoeken van de samenleving.
Een smeltkroes van gedachten en kleuren, een kruisbestuiving van
meningen en dromen. Dat is de mens anno nu. Dat is ook deMens.nu.

Kritische denkers willen eerst zien, dan geloven. Vrijzinnig humanisten aanvaarden niets zonder bewijs. Daarom ook dat god(en) voor
ons niet bestaan. Vrijzinnig humanisme is een manier van in het leven
staan. Dit leven is het enige wat er is, geen ervoor en geen erna. In
mensen geloven we dus, want die kan je zien, graag zien zelfs. Ook
al volgen ze een andere weg. Iedereen is vrij om zijn/haar eigen route
uit te stippelen. Iedereen mag zijn/haar overtuiging hebben zonder
dat de staat zich daar in mengt.

Als uithangbord van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw draagt
deMens.nu de vrijzinnig humanistische levensvisie uit.

Onze naam zegt het helemaal, voor ons staat de mens centraal.
Vandaag en morgen.
Als koepel van Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Als woordvoerder van vrijzinnig humanistische zienswijzen. Als aanbieder van vrijzinnig humanistische
dienstverlening. Als vrijwilligersorganisatie gesteund door professionelen. Omdat we vrijzinnig humanistisch zijn.

We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven
in het hier en nu. We doen dat met respect
voor de keuze van anderen en voor de
natuur.

KRITISCHE BLIK, MENS, VRIJHEID,
GELIJKWAARDIGHEID, SOLIDARITEIT,

Ze doet dit als koepel van 36 Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen uit Vlaanderen en Brussel. Al deze organisaties
kennen een unieke ontstaansgeschiedenis en ontplooien een verscheidenheid aan activiteiten. Zo zijn er die bezig zijn met hulpverlening, sociaal-cultureel vormingswerk, jongerenwerking, studie en
onderzoek, media, ondersteuning van het vak niet-confessionele
zedenleer en het uitdragen van de vrijzinnig humanistische waarden. DeMens.nu ondersteunt haar lidverenigingen
in hun werking.
Via de Centrale Vrijzinnige Raad vertegenwoordigt deMens.nu samen met haar Franstalige
zusterorganisatie Centre d’Action Laïque, de
vrijzinnig humanistische gemeenschap naar de
overheid toe. DeMens.nu is daarenboven internationaal actief als lid van de European Humanist
Federation, European Humanist Professionals en
de International Humanist and Ethical Union.

VERDRAAGZAAMHEID, NATUUR,

meer info op
www.deMens.nu

GEVOELENS, SCHEIDING KERK EN STAAT,
DEMOCRATIE, ZINGEVING

Maar wat is nu vrijzinnig
humanisme?
We kijken kritisch naar de wereld en naar
onszelf. We aanvaarden niet zomaar wat
anderen zeggen.
Geen vrijzinnig humanisme zonder vrij onderzoek. Dat wil zeggen dat
we niet zomaar alles voor waar aannemen, maar wel de werkelijkheid proberen te begrijpen. We zoeken zelf antwoorden op onze vragen. En vragen hebben we genoeg, over het leven en over onszelf.
Onze visies toetsen we af aan de realiteit. Zo komen we tot nieuwe
inzichten. Dat is eigenlijk de ultieme vrijheid: van mening mogen veranderen. Een vrijzinnig humanist roest niet vast in zekerheden.

Vrijzinnig humanisten nemen hun lot in eigen handen. Zelfbeschikkingsrecht vinden we noodzakelijk. Mensen zijn immers in staat zelf
na te denken en moeilijke knopen door te hakken. Vrijzinnig humanisten doen wat ze zelf zinvol achten. Daarbij denken we niet alleen
aan ons zelf, maar ook aan onze omgeving en anderen. Handelen
doen we immers vrij maar niet vrijblijvend.

We streven naar een warme en solidaire democratische samenleving waar iedere mens
gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.
Iedereen is anders, iedereen is gelijkwaardig. Voor vrijzinnig humanisten zijn respect, dialoog en verdraagzaamheid het ABC van
samenleven. Wat ons verbindt, is sterker dan wat ons van elkaar
onderscheidt. Samen maken we er het beste van, nu en voor de
toekomst.

Alle lidverenigingen van deMens.nu
ANTWERPS LIBERAAL VERBOND AUGUST VERMEYLENFONDS BOND OUD
LEDEN ’T ZAL WEL GAAN BRUSSELS STUDENTENGENOOTSCHAP VUB COMITÉ
FEEST VRIJZINNIGE JEUGD AGGLOMERATIE ANTWERPEN DE MAAKBARE MENS
FEDERATIE VRIJZINNIGE CENTRA FONDS LUCIEN DE CONINCK FONDS TONY
BERGMANN GRIJZE GEUZEN HET VRIJE WOORD HUMANISTISCHE JONGEREN
HUMANISTISCH VRIJZINNIGE RADIO HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE VERENIGING
HUMANITAS JULIUS VUYLSTEKEFONDS KOEPEL VRIJZINNIGE THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN MAGNETTE-ENGEL-HIERNAUX STICHTING ONDERLING STEUNFONDS GEORGES BEERNAERTS OPVANG OUDSTUDENTENBOND VUB PRIK
SAMENSPEL SOS NUCHTERHEID STICHTING VOOR MORELE BIJSTAND AAN
GEVANGENEN STUDIEKRING VRIJ ONDERZOEK VUB STUURGROEP MORELE
BIJSTAND UITSTRALING PERMANENTE VORMING UNIVERSITAIR CENTRUM VOOR
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VUB VERENIGING ERNEST DE CRAENE VLAAMS
ONDERWIJS OVERLEGPLATFORM VOLKSUNIVERSITEIT MAURITS SABBE VRIJZINNIG
STUDIE-, ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM KAREL CUYPERS WERKGEMEENSCHAP LERAREN ETHIEK WETENSCHAPPELIJK STEUNFONDS VUB WILLEMSFONDS

DeMens.nu staat ook in voor de uitbouw van de vrijzinnig humanistische dienstverlening in Vlaanderen en Brussel. Iedereen die
het wenst kan in een huisvandeMens terecht voor informatie over
o.a. ethische thema’s, maar ook voor info over plaatselijke vrijzinnig humanistische initiatieven en activiteiten. Heb je nood aan een
luisterend oor of wil je samen stil staan bij een belangrijk moment in
het leven (plechtigheden), dan ben je hier aan het juiste adres. Als
deMens.nu willen we er immers zijn voor mensen.

meer info op
www.deMens.nu

Een huisvandeMens vind je in…
Aalst

T 053 77 54 44

Leopoldsburg T 011 51 62 00

Antwerpen

T 03 259 10 80

Leuven

T 016 23 56 35

T 03 227 47 70

Lier

T 03 488 03 33

Bilzen

T 089 30 95 60

Lommel

T 011 34 05 40

Brugge

T 050 33 59 75

Maasland

T 089 77 74 21

Brussel

T 02 242 36 02

Mechelen

T 015 45 02 25

Diksmuide

T 051 55 01 60

Mol

T 014 31 34 24

Eeklo

T 09 218 73 50

Roeselare

T 051 26 28 20

Genk

T 089 51 80 40

Ronse

T 055 21 49 69

Gent

T 09 233 52 26

Sint-Niklaas

T 03 777 20 87

Halle

T 02 383 10 50

Sint-Truiden

T 011 88 41 17

Hasselt

T 011 21 06 54

Tienen

T 016 81 86 70

Herentals

T 014 85 92 90

Tongeren

T 012 45 91 30

Ieper

T 057 23 06 30

Turnhout

T 014 42 75 31

Jette

T 02 513 16 33

Vilvoorde

T 02 253 78 54

Kortrijk

T 056 25 27 51

Zottegem

T 09 326 85 70
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deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.
deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische
dienstverlening in de huizenvandeMens. In een huisvandeMens kan je
terecht voor informatie, een luisterend oor (morele bijstand), de viering
van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten
(gemeenschapsvorming).
Wij geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.
Wij kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.
We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.
Wij bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu.
We doen dat met respect voor de keuze van anderen en
voor de natuur.
Wij streven naar een warme en solidaire democratische samenleving
waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.
Wij geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus nietconfessionele zedenleer en bereiden hen voor om als vrijzinnig
humanist actief deel te nemen aan deze samenleving.

Vu: Sonja Eggerickx – Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe – UVV vzw

De huizen van deMens.nu

deMens.nu · Federaal Secretariaat
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bezoek ons op www.deMens.nu
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