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Geachte Heer, Mevrouw,

'Wij nodigen u vriendelijk uit voor onze volgende voordracht op donderdag 20

februaÍi óm 15 uur in hót " Vlaams Ontmoetingscentrum " -De Gulden Spoor

I}E LAAISTE INDIANEN IN DEAMAZONE
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Dokter Johan Mattelaer ging samen met de anthropoloog Gustaaf Verswijver op

bezoet bij de Indianen ii g*"itir . Deze Indianen zqnde oorspronkelijke bevolking

van gÍazili e .Zewerden echter door de Portugese kolonisatoren gedecimeerd . Wat is

er van hen overgebleven ? Bestaan er eigenlijk nog authentieke Indianen ? Wat bestaat

er nog van hun cultuur ?

Het órd een ongelooflijke bolevenis , eerst doorheen de Mato Grosso en dan in het
- Xinghupark , *á een'; Kuarup " of dodenfeest werd werd bijgewoond .

D"t trt iututt laer studeerde af als doctor in de geneeskunde aan de Katholieke

Universiteit van Leuven in1962en specialiseetde zichtot uroloog in verschillende

buitenlandse universiteiten ( Rijsel , Londen , Nijmegen en Innsbruck ) . Van 1969 tot

2003 was hij actief als uroloog in Kortrijk .

Op internatitnaal gebied was hii gedurende 12iaar Belgisch afgevaardigde in de

.European Bord of urology, de Etropese beroepsvereniging.

VOLGENDE ACTIVITEITEN :
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20 maart : Innemend ltalië - Marc \Iandenbon
17 april : De geschiedenis van de persoonlijke hygiÈhc -Ilse Landuyt
Metitip te noteren in uw agenda: maandag 26mei;Daguitltap'r RondArras_en

Albert ï' met als gids PhiHppe Despriet . Ziekeerzijde van dit blad a.u.b voor het

voiledig prGlramma Yan deze daguitstap
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