
Het Centrum voor de Studie van het 
Katholieke Sociale denken slaat de handen 
in elkaar met maatschappelijke partners 
voor een nieuw vormingsinitiatief: AMOS. 
Dit Bijbels geïnspireerde letterwoord staat 
voor ‘Actief in de Marge: Ontmoeting en 
Sociaal-ethische reflectie’. Vanuit een  
gedeelde betrokkenheid op samenlevings-
vraagstukken wil dit initiatief ruimte schep-
pen voor kritische analyse en reflectie, 
ontmoeting en inspiratie. Centraal staat de 
verheldering, verdieping en actualisering 
van een kernbegrip uit de rijke, maar vaak 
onbekende inspiratie van het katholieke 
sociale denken.  

De eerste AMOS-dag  neemt het begrip ‘solidariteit’ onder de loep. Wat bedoelen we met dat veelgebruikte 
woord? Hoe ver kan of moet onze solidariteit reiken? Welke maatschappelijke uitdagingen zetten solidariteit van-
daag onder druk? Hoe verhoudt vrijwillige solidariteit zich tot de geïnstitutionaliseerde en politieke vormen zoals 
onze sociale zekerheid? Waar zien we nieuwe vormen van solidariteit ontstaan? 

 
 
AMOS studiedag 

Solidariteit in de marge? 
Christelijk sociaal denken als hefboom  
voor duurzame transitie 
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Programma: 
 

Voormiddag: Solidariteit en/of sociale cohesie: een sociologisch perspectief 
  door Walter Weyns (U Antwerpen) 
 

  Warm worden voor ‘koude solidariteit’:   
  inspiratie vanuit het katholieke sociale denken 
  door Ellen Van Stichel (KU Leuven) 
 

Namiddag: Keuze uit workshops rond volgende thema’s: 

• Solidariteit en (integrale) ecologie  

• Solidariteit en kansarmoede  

• Solidariteit in tijden van eenzaamheid: 
   eenzaamheid als intergenerationeel probleem  

• Solidariteit op wereldvlak: medische solidariteit  

• Solidariteit in tijden van migratie  

• Solidariteit in een multiculturele samenleving  

 
 
Een organisatie van het Centrum voor de Studie van het Katholiek Sociaal Denken, HIVA, Netwerk Rechtvaardigheid en  
Vrede (en partnerorganisaties), Beweging.net, Chiro & Vlaams Lasalliaans Perspectief. Met steun van het Dondeynefonds. 

 
 

Datum: Donderdag 1 december 2022 van 09u00 tot 16u30 
Locatie: Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven 
Contact: Ellen Van Stichel: ellen.vanstichel@kuleuven.be, tel. +32 16 32 57 71  
Info:  https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/centra/cksd/amosdag  
Inschrijven: Reguliere inschrijvingsprijs bedraagt 25 euro, inclusief lunch.   
  Vrijwilligers bij één van de partnerorganisaties en leden van  
  'Katechetika plus' betalen 20 euro. Graag inschrijven via  
  https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/centra/cksd/amosdag/inschrijven/  

PRAKTISCH 
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