Dossier M
Mechelen aan
de Dijle: een
poort, een dak,
een huis

“In Mechelen hoor je wel honderd talen,
van mensen uit zuid en oost.
Ze brengen de zon en de warmte mee,
en op donkere dagen wat troost.
Kijk en luister, voel en begrijp.
Echt leven is leven in verbondenheid.”

Na het zien van de 128 portretten van diverse
Mechelaars op het postgebouw vorig jaar,
schreef Jo Van Schoors, Mechelaar en docent
aan Thomas More, een lied over diversiteit:
‘Mechelen aan de Dijle’.

Beluister Jo’s liedje
‘Mechelen aan de Dijle’
via https://goo.gl/IcgzAX

Jo: “Mijn lied beschrijft de droom van een
multiculturele samenleving, die werkelijkheid
kan worden als mensen zich sterker verbonden zouden voelen. Ik zie multiculturaliteit
als een verrijking. Stel je Mechelen eens voor
met enkel autochtone Mechelaars. Het zou
de stad verengen tot een klein en bekrompen
provinciestadje.”
“Natuurlijk stelt de stroom vluchtelingen Europa
voor grote uitdagingen. Maar mocht ik in die
mensen hun plaats zijn, ik had er ook alles aan
gedaan om mijn gezin en mezelf in veiligheid
te brengen. Wij hebben het geluk dat we in een
welvarend en vredelievend land zijn geboren.
Maar je hoeft maar 100 jaar terug in de tijd te
gaan om te ontdekken dat ook onze grootouders ooit vluchteling waren. Mijn grootouders
vluchtten tijdens WO I zoals zovelen naar
Frankrijk. Dankzij mijn echtgenote, die afkomstig is uit Roemenië, weet ik maar al te goed
wat het betekent om je vaderland, moedertaal,
beroep, familie, vrienden en gewoontes los te
laten en vanaf nul te herbeginnen. Dat wens je
toch niemand toe? Daarom moeten we deze
mensen de hand reiken.”

FACE-IT

‘De Vlucht’ van Theo Blickx

Jo raakte geïnspireerd door FACE-IT, het project dat middels een groot spandoek op het
postgebouw vorig jaar een gezicht gaf aan de
diversiteit in Mechelen. De portretten verwezen naar de 128 landen waar de Mechelaars
hun roots hebben.
Foto rechts: Het standbeeld ‘De Vlucht’ van Theo
Blickx op de middenberm van de Schuttersvest
illustreert de uittocht van de Mechelse bevolking
in 1914. Je ziet een moeder op de vlucht met haar
kind en pasgeboren baby. Zo’n 12 000 tot 15 000
Mechelaars en meer dan 500 000 Belgen
vluchtten toen naar het buitenland.
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