
 

 

 

 

 

 

Mortsel, 31 maart 2021. 

Goeiedag 

Februari vorig jaar maakte De Ark Internationaal de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar 

Jean Vanier bekend. De onthullingen rond het misbruik door Jean Vanier van vrouwen zonder 

verstandelijke beperking in het kader van geestelijke begeleiding waren een schok voor ons. We 

betuigen op de eerste plaats ons medeleven met de slachtoffers en blijven er alles aan doen om 

misbruik in onze lokale gemeenschappen te voorkomen. 

Met dit schrijven willen we u meedelen welke stappen door De Ark Internationaal en De Ark in 

Vlaanderen het voorbije jaar werden gezet. 

De Ark Internationaal zette sinds de onthullingen over Jean Vanier volgende stappen: 

- Gemeenschappen werden aangemoedigd om plaatsen te creëren waar leden konden 

spreken over hun verdriet, pijn en boosheid. De Ark Internationaal creëerde ook zelf 

mogelijkheden voor leden. Een aantal mensen uit onze regio namen hieraan deel. 

- De Ark Internationaal formuleerde aanbevelingen voor het gebruik van foto’s, boeken en 

quotes van Jean Vanier en deed suggesties over het spreken over de stichting van De Ark op 

een manier die ook rekening houdt met wat we vandaag weten. 

- Ter bescherming van de integriteit van alle leden van De Ark werd meerdere stappen 

stappen gezet: 

o Een meldpunt werd gecreëerd zodat wereldwijd melding kan worden gemaakt van 

(een vermoeden van) misbruik. 

o Een safeguarding audit werd samen met een extern consultant opgezet en 

uitgevoerd in alle gemeenschappen wereldwijd. Een rapport met aanbevelingen 

wordt momenteel besproken. 

o Medewerkers van De Ark Internationaal kregen vorming rond safeguarding 

(voorkomen van misbruik en bescherming van de integriteit). 

- Een studiecommissie en een wetenschappelijk comité werden opgezet en zijn aan de slag. 

Door studie en onderzoek wil De Ark Internationaal antwoorden vinden op vragen die 

opgeroepen werden na het bekendmaken van de onthullingen vorig jaar:  

o Hoe moeten we onze stichtingsgeschiedenis en de stichtende inspiratie nu verstaan? 

o Welke culturele en institutionele dynamieken hebben er binnen De Ark een rol 

gespeeld? In welke mate was het misbruik door Thomas Philippe en Jean Vanier 

systemisch? 

De geschiedkundig A. Mourges deed onderzoek naar de voorgeschiedenis en het begin van 

De Ark. Volgende maand zal over zijn onderzoek worden gecommuniceerd.  

Vele facetten van de stichting en de stichter worden momenteel nog verder bestudeerd: de 

geschiedenis en de stichtingsmythe, de rol en plaats van de stichter, de waarden en 



spiritualiteit die een rol spelen, het gebruikte discours en vocabulaire, de manier van 

besturen, de uitoefening van gezag, conflictbeheersing, aanwervingsmethoden en de 

begeleiding van mensen met een beperking en assistenten. 

De studiecommissie bestaat uit professoren en specialisten vanuit verschillende disciplines. 

Deze professoren zijn vrij om over hun onderzoek voor De Ark te publiceren. Het 

wetenschappelijk comité ziet toe op de degelijkheid van het onderzoek.  

De commissie rapporteert aan De Ark Internationaal en streeft er naar een eindverslag te 

kunnen voorleggen in oktober 2022.  

 

De Ark in Vlaanderen zette sinds de onthullingen over Jean Vanier in februari vorig jaar volgende 

stappen: 

- Oprichting van de werkgroep ‘Herdefiniëring’ om de gevolgen en de lokale, regionale en 

internationale acties naar aanleiding van de onthullingen rond Jean Vanier op te volgen. 

Leden van de werkgroep zijn: Johan Roose (regioverantwoordelijke), Anja T’Kindt 

(inspiratiemedewerker De Ark Vlaanderen), Christine Bruggeman (voormalig 

vormingsverantwoordelijke De Ark Internationaal) en de drie 

gemeenschapsverantwoordelijken (Barbara Focquaert – Gent, Suzanne Nelis – Antwerpen, 

Ann Van Ooteghem – Moerkerke-Brugge). 

- In elke gemeenschap werd kort na de bekendmaking meerdere momenten georganiseerd 

waar mensen al hun vragen konden stellen en samen op verhaal konden komen. In De Ark 

Antwerpen sloot bisschop Johan Bonny aan bij dit moment. 

- Regionaal werden twee momenten georganiseerd waar leden konden spreken over hun 

verdriet, pijn en boosheid. De Ark Moerkerke-Brugge organiseerde een extra moment voor 

haar leden in februari 2021. 

- De beslissing om geen gebruik meer te maken en te verwijderen van quotes, foto’s of ander 

materiaal van Jean Vanier in onze communicatie. Foto’s van Jean Vanier werden verwijderd 

in de gemeenschappelijke ruimtes, boeken werden niet meer verkocht. 

- Tijdelijke stop om lezingen te geven over De Ark. Met de werkgroep Herdefiniëring gaan we 

op zoek naar onze eigen woorden om onze stichtingsgeschiedenis te vertellen rekening 

houdend met wat we nu weten over Jean Vanier. 

- Blijvende transparante communicatie door het aanpassen van de website, opnemen van de 

onthullingen in ons jaarverslag 2019-2020, het schrijven van deze brief,… 

- Johan deed een safeguarding audit vanuit De Ark Internationaal in alle Vlaamse 

gemeenschappen en deed aanbevelingen aan de Raad van Bestuur van De Ark Vlaanderen.  

 

Genegen groet,  

 

Johan Roose, Anja T’Kindt, Christine Bruggeman, Barbara Focquaert, Suzanne Nelis, Ann Van 

Ooteghem 

 

 

 

 
Indien u zelf mensen kent die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, kan u hen 

doorverwijzen naar het meldpunt van de Vlaamse overheid tegen geweld en seksueel misbruik 

(telefoonnummer 1712) of Tele-Onthaal (telefoonnummer 106). 


