Inleiding
Het academisch jaar werd geopend met een introductieweekend in Studentenhuis Arenberg
(Leuven), voor studenten die betrokken willen raken bij de activiteiten van Lepelenburg.
Gedurende dat weekend hebben we de activiteiten van dit academisch jaar voorbereid.
Woensdagavonden
De woensdagavonden gingen in september van start met een reeks lezingen over retorica.
De lezingen waren een combinatie van theoretische kennis over Cicero’s leer over de
retorica en praktische oefeningen die de deelnemers moesten doen. Ook begon in
september een reeks lezingen over de geschiedenis van de Katholieke Kerk. Vanaf februari
begon een andere reeks over hot issues binnen de Katholieke Kerk. Verschillende experts
gaven lezingen over verschillende onderwerpen binnen de Katholieke Kerk die vaak als
omstreden worden beschouwd. Alle drie de reeks waren zeer succesvol.

Naast deze reeksen van academische en levensbeschouwelijke lezingen kwamen ook
regelmatig professionals langs om over hun beroep of hun vakgebied te spreken: een
registeraccount sprak over accountancy; een informaticus over de wereld van internet, een
docent literatuurwetenschappen over het klassiek ideaal van onderwijs en een zakenman
over het gebruik van LinkedIn.
Op de laatste woensdagavond van de maand vond altijd een bezinningsavond plaats. De
bezinningsavond is bedoeld voor mensen die een avond rustig over de zin van hun leven
en over hun relatie met God willen nadenken.

Weekend seminars

In november en in februari organiseerde Lepelenburg in samenwerking met Leidenhoven
College (Amsterdam) en Studiecentrum Den Eker (Maastricht) een weekend seminar in
conferentieoord Zonnewende (Moergestel). Het weekend van november gingen over
vrijheid en determinisme en het weekend van februari over Generation Y. Gedurende deze
weekenden konden de deelnemers zich verdiepen in deze onderwerpen d.m.v. lezingen,
workshops en persoonlijke gesprekken. Alle activiteiten waren in het Engels, om ook
internationale studenten de mogelijkheid te bieden om er aan deel te nemen. Gemiddeld
kwamen 25 studenten naar elk seminar weekend.

Retraites
Tevens organiseerde Lepelenburg samen met Leidenhoven en Den Eker drie
reeks retraites in conferentieoord Zonnewende. De retraites duurden vier dagen en boden
de deelnemers de ruimte, de stilte en de middelen om tot innerlijke rust te komen en te
groeien in hun relatie met God. Deze retraites kunnen beschouwd worden als een
verlenging van de maandelijkse bezinningen, die op de laatste woensdagavond van elke
maand worden georganiseerd.

Univ Congres in Rome
Samen met Leidenhoven College organiseerde Lepelenburg een reis naar Rome, van 12
tot 20 april, opdat studenten deel konden nemen aan het internationaal Univ Congres in
Rome. Dit congres wordt elk jaar georganiseerd door de Universiteit van het Heilig Kruis in
Rome voor studenten uit heel de wereld en biedt de deelnemers de gelegenheid om zich in
allerlei actuele academische onderwerpen te verdiepen. Het onderwerp van dit jaar
was Cosmos. The ecology of the person and his environment. Deelnemers konden
presentaties houden, deelnemen aan workshops en lezingen en in debat met elkaar gaan.
Tevens werd er een cultureel programma aangeboden om de cutlurele schatten van Rome
te leren kennen en kregen de deelnemers de gelegenheid om deel te nemen aan allerlei

religieuze evenementen omtrent de Goede Week. Zo was er een ontmoeting met de paus
op het Sint Pietersplein en een bijeenkomst met de prelaat van Opus Dei.

Solidair project in Homa Bay (Kenia)
In samenwerking met stichting Schule statt Straße (Keulen) en het Strathmore Community
Outreach Programme van Strathmore University (Nairobi) heeft Lepelenburg een solidair
project georganiseerd in Homa Bay (Kenia).
(een videosamenvatting in het Engels over het project is te vinden op
https://www.youtube.com/watch?v=p1aSO7O0mWA)

Nederlandse, Duitse en Keniaanse studenten hebben in augustus gewerkt aan de bouw
van een slaapkamer voor de leerlingen van de Josephina Bakhita Secondary Girls School,
een school waar kansarme meisjes de gelegenheid krijgen om te studeren en zich voor te
bereiden voor een universtaire studie en waar ze beschermd worden van aids, vroegtijdelijke huwelijken en kinderarbeid. De circa driehonderd leerlingen van de school sliepen
in een slaapkamer waar ze soms zelfs met zijn drieën één bed moesten delen. Dankzij de
sponsoring vanuit Keulen en Utrecht en het verrichte werk gedurende deze drie weken
kunnen deze meisjes nu slapen in één bed per persoon.

Andere activiteiten
Gedurende het academisch jaar werden ook allerlei andere activiteiten georganiseerd in
Lepelenburg. Er vonden wekelijks alfacursussen plaats en Bijbelkringen voor diegenen die
geïnteresseerd waren in het katholieke geloof. Tevens bood Lepelenburg ook persoonlijke
coaching en studiebegeleiding aan studenten en was de studiezaal open voor iedereen die
daar belangstelling voor had.

Conclusie
Kortom, het was een zeer geslaagd jaar. De activiteiten werden door veel diverse mensen
bezocht en er heerste een sfeer waarin studie, verdieping, persoonlijke groei en
vriendschap centraal stonden.

