
WOENSDAG  
21 JUNI 2023

19.30 UUR 
ONTVANGST VANAF 18.45 

UUR

BOZAR
RAVENSTEINSTRAAT 23

1000 BRUSSEL

–
Het Humanistisch Verbond verwelkomt 
u graag op de feestelijke uitreiking van 

de Prijs Vrijzinnig Humanisme editie 
2023, op woensdagavond 21 juni in 

Bozar, Ravensteinstraat 23,  
1000 Brussel.

Laudatio: Jan Lampo,  
historicus en auteur

Muzikale omlijsting: Jo Lemaire, 
ambassadrice van Payoke vzw

UITNODIGING 
–
PRIJS  
VRIJZINNIG  
HUMANISME  
2023
–
LAUREAAT  
PATSY SÖRENSEN  
& PAYOKE VZW

–
PROGRAMMA

18.45 uur         ontvangst

19.30 uur         feestelijke uitreiking

21.30 uur         receptie

–
INFO EN INSCHRIJVINGEN

Toegang gratis, maar graag vooraf inschrijven  
via deze link (bij voorkeur), of (eventueel) via 
secretariaat@humanistischverbond.be,  
T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).

Meer info via het secretariaat of  
www.humanistischverbond.be 

https://forms.gle/3wpaAcubEcs1kP7c9
mailto:secretariaat%40humanistischverbond.be?subject=
http://www.humanistischverbond.be


DE PRIJS VRIJZINNIG HUMANISME
De Prijs Vrijzinnig Humanisme wordt 
tweejaarlijks toegekend door het 
Humanistisch Verbond op 21 juni, de 
Internationale Dag van het Humanisme. 
De Prijs wordt toegekend aan 
individuele personen of organisaties 
die humanistische waarden verdedigen, 
uitdragen en vertalen in concreet 
engagement. Aan de Prijs is geen 
geldbedrag verbonden. De laureaat 
ontvangt het inmiddels iconische 
beeld van kunstenaar Paul Baeteman 
en zijn/haar naam wordt gegraveerd 
in de sokkel van het monument van de 
levensgrote versie van het beeld aan 
het Geuzenhuis te Gent.  
Meer info over de Prijs:  
www.humanistischverbond.be 

DE MOTIVATIE VAN DE JURY
De Prijs Vrijzinnig Humanisme editie 
2023 wordt toegekend aan Patsy 
Sörensen en Payoke vzw

omwille van een levenslange inzet 
voor ‘the right to have rights’ (Hannah 
Arendt), de rechten van kwetsbare en 
onderdrukte mensen, in het bijzonder 
de rechten van prostituees en 
slachtoffers van mensenhandel.

Patsy Sörensen werd als jonge 
vrouw, kunstenares en kunstdocente 
geconfronteerd met de vaak 
precaire situatie van prostituees en 
behoeftigen in Antwerpen. Gedreven 
vanuit een vrijzinnig-humanistische 
levenshouding en een geloof in gelijke 
rechten voor alle mensen en in het 
recht op zelfbeschikking, zette die 
confrontatie haar ertoe aan om Payoke 
op te richten.

Aanvankelijk bood Payoke enkel 
praktische ondersteuning. Patsy gaf 
de meisjes een toevluchtsoord in haar 

eigen huis, terwijl ze moeite had om 
hen enige soort van erkenning te 
geven als slachtoffer van uitbuiting en 
mensonwaardige behandeling. Toen 
ze ontdekte dat deze meisjes slechts 
pionnen waren in grotere criminele 
netwerken, richtte ze zich op een 
nieuwe holistische aanpak, waarbij 
ze professionele psychologische en 
sociale begeleiding, bescherming, 
anonimiteit en juridische bijstand 
aanbood met als uiteindelijke doel 
de daders voor de rechter te kunnen 
brengen.

Payoke werd de eerste ngo in Europa 
tegen mensenhandel. Daarbij 
schuwde Patsy de risico’s voor haar 
eigen persoon niet en ze liet zich 
nooit intimideren door de eventuele 
juridische of professionele gevolgen 
van haar engagement. 

De Jury editie 2023 bestond uit: 
Johan Braeckman, Gert De Nutte, 
Leona Detiège, Hannes Develter,  
Nadine Engels, Marieke Höfte, Jimmy 
Koppen,  Jan Lampo, Sylvie Lausberg, 
Laura Michiels, Mario Van Essche 
(voorzitter jury), Marina Van Haeren.

http://www.humanistischverbond.be


UW STEUN VOOR DE PRIJS 
VRIJZINNIG HUMANISME 2023
U kunt de Prijs Vrijzinnig Humanisme 
steunen uit sympathie voor de 
laureaten Patsy Sörensen en 
Payoke vzw en voor het vrijzinnig-
humanistische gedachtegoed. U kunt 
dit doen door toe te treden tot het 
erecomité met een fiscaal aftrekbare 
gift. U kunt ook een kunstwerk 
aankopen dat speciaal werd gemaakt 
ter gelegenheid van deze editie van de 
Prijs.

GIFT EN ERECOMITÉ
U kunt toetreden tot het erecomité 
door voor 15 mei 2023 € 40 of meer te 
storten op rekening BE98 0017 2195 
3393, met vermelding ‘Gift PVH 2023’. U 
ontvangt hiervoor een fiscaal attest.

KUNSTWERK NANCY SLANGEN
U kunt ook intekenen op de exclusieve 
print (giclee-druk) Cosplayer #9 van 
Nancy Slangen (gelimiteerde oplage 
van 111 exemplaren). De zeefdrukken, 
lithografieën en prints voor de Prijs 
Vrijzinnig Humanisme zijn ware 

collector’s items, snel intekenen is dus 
de boodschap! 

Voor de print stort u € 99 op rekening 
BE98 0017 2195 3393, met vermelding 
‘Kunstwerk PVH 2023’.

Het kunstwerk kan worden afgehaald 
op het secretariaat van het 
Humanistisch Verbond in Antwerpen, 
of tijdens de uitreiking van de Prijs in 
Brussel op 21 juni 2023.

PROGRAMMABOEK
Als u toetreedt tot het erecomité en/
of een kunstwerk aankoopt, wordt 
u vermeld in het programmaboek 
(een bijzondere editie van het in 2023 
volledig vernieuwde magazine Het Vrije 
Woord), tenzij u dit anders verkiest. 
Gelieve ons te laten weten hoe u graag 
vermeld wordt en bezorg uw gegevens 
(naam, voornaam, eventueel titel en 
functie) via  
secretariaat@humanistischverbond.be, 
T 03 233 70 32.

DANK!
Het Humanistisch Verbond dankt 
u voor uw belangstelling en uw erg 
gewaardeerde steun! We verwelkomen 
u graag in Brussel op 21 juni 2023.

Mario Van Essche, voorzitter 
Humanistisch Verbond en juryvoorzitter 
Prijs Vrijzinnig Humanisme
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Cosplayer #9, Nancy Slangen

De Prijs Vrijzinnig Humanisme wordt georganiseerd 
door het Humanistisch Verbond en het Humanistisch 
Verbond Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met dank aan 
weKONEKT.brussels en met de steun van de Instelling 
Morele Dienstverlening Brussel.

http://secretariaat@humanistischverbond.be

