
INSPIRERENDE PLAATSEN
IN BRUSSEL

Tochten van Hoop

Inspirerende plaatsen in Brussel

Formaat: 17 x 24 cm, kleurendruk, circa 320 blz.

Prijs: € 20 indien besteld voor 10/11/21. Daarna € 23,95.

Je kan het boek bestellen
• bij uitgeverij Halewijn: via www.halewijn.info, per mail aan 

bestellingen@halex.be of telefonisch op het nummer 03/210 08 11.

• bij Tochten van Hoop Brussel: Begijnhofplein 7, 1000 Brussel
info@tochtenvanhoop.eu - www.tochtenvanhoop.eu 

• bij Tochten van Hoop Antwerpen:
Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen, tel. 0496 793 624 
tochtenvanhoop@deloodsen.be - www.deloodsen.org 

Het boek is ook verkrijgbaar bij de betere boekhandel en de liturgische centra.

De plek waar je bent kan een grote invloed hebben 
op hoe je je voelt. Deze plaats kan je ook inspi-
reren. De bergen of, dichter bij ons, de zee zijn 
hiervan sprekende voorbeelden. 

Zo’n plaatsen die INSPIREREN, en die vaak ook 
kracht en NIEUWE ENERGIE geven, zijn er ook in 
Brussel.

Een zeventigtal mensen vertellen in dit boek over 
die ene bijzondere plaats in Brussel die een speci-
aal plekje heeft in hun hart, waar ze door iemand 
of iets geraakt werden of worden. Hun verhalen 
blazen al die plaatsen leven in. Laat je meevoeren 
naar die magische plekken in de stad.

Het boek kwam tot stand onder redactie van een 
aantal mensen met een hart voor Brussel: 
Pol Arnauts, Bavo Boutsen, Paul Delva, Pieter 
Demeester, Petra Vankeirsbilck, Sylvie Walraevens.

“ “

INSPIRERENDE PLAATSENVoorintekenprijs 

tot 10/11/2021

20,00
€

HOE BESTELLEN ?

Voorintekenprijs 

tot 10/11/2021

20,00
€

Demeester, Petra Vankeirsbilck, Sylvie Walraevens.Demeester, Petra Vankeirsbilck, Sylvie Walraevens.

“
Een deel van de opbrengst van dit boek gaat 
naar TADA (ToekomstATELIERdelAvenir). 
Deze vereniging biedt via weekendscholen en 
een oud-leerlingennetwerk aan meer dan 1500 
maatschappelijk kwetsbare Brusselse tieners 
buitenschoolse activiteiten aan waarbij de 
(leer)lat hoog ligt, terwijl ook het welbevinden 
van de jongeren bevorderd wordt.

“Dit boek leest als een Tocht van Hoop. 
De beschreven locaties zijn vaak plaatsen van 

verbinding, plaatsen waar ‘ik’ en wij’ in elkaar 
versmelten, plaatsen die ‘geleefd’ werden 
en vandaag op hun beurt leven geven”.   


