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Over Mazzel tov en Minjan
is het onderwerp waarover

Margot Vanderstraeten
ons komt spreken op

Vrijdag 7 oktober 2022 om 20.15 uur
We verwelkomen jullie om 20 uur
Om 20.15 uur gaan de deuren dicht!

Aula Heilig-Hartcollege
Albertlaan 44, 1970 Wezembeek-Oppem
Margot Vanderstraeten is freelance journaliste en auteur. Ze schrijft columns, opiniestukken,
diepgaande artikelen en interviews voor kranten en tijdschriften. Zij studeerde af als vertaler
Frans-Spaans aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen. Haar opleiding heeft
ze zelf gefinancierd; het is in die periode dat ze ook lesgeeft aan de joodse kinderen die een rol
spelen in ‘Mazzel tov’.
Na haar studies werkte ze als freelance copywriter en vertaler voor reclamebureaus en
tijdschriften. Later verschenen haar diepgaande artikelen en interviews vooral in De Standaard en
De Morgen. Naast haar journalistiek werk schrijft ze ook fictie.
In 2003 won ze het Groot Dictee van de Nederlandse taal als Vlaamse prominente.
In 2009 kreeg de schrijfster een column op de voorpagina van dagblad De Morgen, in een
beurtrol met Hugo Camps. Als journaliste geniet ze respect en faam voor haar diepte-interviews
en opiniestukken.
Van 2009 tot 2016 was zij bestuurslid van de Nederlandse Taalunie. In die periode doceerde ze ook

Tijdens haar studententijd begeleidt auteur Margot Vanderstraeten
zes jaar lang de kinderen van de familie Schneider bij hun huiswerk.
Via dochter Elzira en zoon Jakov krijgt ze geleidelijk aan toegang tot
hun wereld. Er heersen religieuze wetten en eeuwenoude tradities die
de Vlaamse studente maar moeilijk kan rijmen met de tijdsgeest van
de jaren negentig. Maar ook de joodse familie wordt beproefd door de
open, maar kritische werkstudente. Dat zij ongehuwd samenwoont
met haar Iraanse vriend Nima wekt achterdocht. Gaandeweg winnen –
aan beide zijden – respect, nieuwsgierigheid en humor het van
verontwaardiging en verwerping. Mazzel tov biedt een indringend,
uniek inkijkje in de onbekende wereld van een gesloten orthodoxjoods gezin in Antwerpen.
In Minjan vertelt Margot Vanderstraeten over haar talloze nieuwe
ontmoetingen die zij opdeed na het verschijnen van haar boek Mazzel
tov binnen de orthodox-joodse gemeenschap. Zo is er chef-kok Mosje
van het beroemde restaurant Hoffy's in Antwerpen, die iedereen die
daarom vraagt graag uitleg geeft over Joodse culinaire tradities en het
chassidische leven. Fotograaf Dan, met zijn scherpe, humorvolle blik,
mag als enige de chassidische gemeenschap van binnenuit
fotograferen. En er is ook Esther, de eigenzinnige, eveneens
chassidische “mame” die de noodzaak van taboes verdedigt en met
Margot redetwist over de ultraorthodoxe opvoeding en scholing.
Margot Vanderstraeten zoekt altijd met oprechte interesse, op haar
eigen niet-godsdienstige manier, verbinding met buren die nabij een
ander leven leiden.

Komende Boendalelezing krijgt een hoog interviewgehalte.
De spreker wenst zich namelijk te baseren op vragen die haar al
bij aanvang gesteld zullen worden. Hebt u een vraag die u na
het lezen van haar boek graag aan bod ziet komen? Dan is die
welkom op ons mailadres janvanboendale@gmail.com .

BOENDALEBERICHTEN
Bestuurslid Jan Grauls liet ons
weten dat hij zijn bestuursmandaat
wenst door te geven.
Sinds 2016 konden we op zijn tips
en advies rekenen en zijn hem daar
zeer dankbaar voor.
Het goede nieuws is dat hij
geïnteresseerd lid blijft, hopelijk
nog vele jaren.

……………………………………………………
Misschien is het u ontgaan…
Uw lidmaatschap kan u hernieuwen
door over te schrijven op:

Jan van Boendalerekening
IBAN: BE09 4345 1104 0157
(BIC: KREDBEBB)

50 euro ( voor een gezin) of
35 euro ( voor een enkel
lidmaatschap)

met vermelding van uw naam en
voornaam - bijdrage 2022-2023

Wil u meer inzicht krijgen hoe onze staatsveiligheid werkt?

Geheim België
Geschiedenis van de inlichtingendiensten
Kom dan op
vrijdag 4 november 2022
luisteren naar
Kenneth Lasoen
www.boendalekringtervuren.be

janvanboendale@gmail.com

