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      Aan alle gemeenteraadsleden van Lubbeek 

      Aan alle leden van de GRIS 

            Aan alle medestanders voor een betere  

     Internationale Samenwerking 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

 

 

 De agenda 2011 van de GRIS werd bepaald door enerzijds de acties van de 

lidorganisaties en anderzijds de activiteiten van de eigen werkgroepen. Daar 

leest u alles over in dit jaarverslag 2011. 

 

 Als adviesraad screent het dagelijks bestuur en de algemene 

ledenvergaderingen van de GRIS de interne en externe vragen en voorstellen van 

lokale en nationale organisaties allerhande. Na grondige bevraging kan een advies 

ook negatief zijn, zoals bij de hulpvraag van het Iranese vluchtelingenkamp 

Ashraf in Iran. Toch leiden de voorstellen overwegend tot een positief advies, 

zoals bij de voorstelling van de projecten in Kisangani (Congo) en Buenos Aires 

(Argentinië), beiden gedragen door inwoners van Lubbeek. 

Ook het interne voorstel om extra financiële ondersteuning te bieden aan het 

12-12 consortium en het toekennen van een Lubbeekse vredesprijs 2011 aan het 

klaprozenproject Anita Huybens, werden gerealiseerd. 

 

 We respecteren de chronologie bij het overlopen van de voornaamste 

activiteiten in 2011. 

 In januari werd met succes een verkooppunt voor vredeseilanden 

georganiseerd.  

 De getuigenis van een Guatemala inleefreis van WS in april werd gesmaakt 

door de talrijke aanwezigen.  

 In mei brachten we de enthousiasmerende afrikafilm Benda Belili met 

aansluitend de voorstelling van Artsen zonder Vakantie.  

 Het zweethuttenfestijn tvv een project in Malawi werd geschraagd door 

een sfeervol muziekfestivalletje.  

 De campagnes van WS en Vluchtelingenwerk Vlaanderen kwamen via KWB 

en SIAL op de agenda van de GRIS.  

De vertegenwoordiger van Linden groet Linden gaf een stand van zaken.  

  



Fairtrade en ethisch bankieren bleven levendig door de respectievelijke 

werkgroepen en het vredesbeleid kreeg invulling met de vredespoëzie en de 

uitreiking van de vredesprijs tijdens het kalvariebosevenement in september.  

 Ondertussen brachten de leerkrachten van de onderwijsinstellingen 

geregeld rapport van de activiteiten in de scholen over diverse thema’s 

(Afrikadag, stoepkrijtactie, broederlijk delen, enz.)  

 Het ‘11.11.11.comité’ werd herdoopt tot ‘de 11.groep’ en dat was aanleiding 

tot een succesvolle wervingsactie, een geslaagde campagne 2011 en een 

medewerkersbrunch resulterend in plannen voor een tweede editie van de Ronde 

van 11 in 2012. De groep kreeg in 2011 een cultuurpenning van de cultuurraad. 

 Het Roemeniëcomité gaf dan weer te kennen zijn activiteiten stop te 

zetten tegen het einde van het jaar. 

 

Al deze initiatieven konden een beroep doen op de werkingskredieten van de 

GRIS en 7 projecten in partnerlanden konden rekenen op financiële steun via de 

projectsubsidies dank zij het gestaag groeiende budget Internationale 

Samenwerking. 

 

De langetermijnvisie van de GRIS ligt vervat in het beleidsplan van de gehele 

legislatuur, jaar in jaar uit gestalte gegeven, geëvalueerd en bijgestuurd door de 

Algemene Ledenvergaderingen en het Dagelijks Bestuur. Het verkiezingsjaar 

2012 brengt ons naar een eindevaluatie van de voorbije 6 jaar met het oog op 

een nieuw en aangepast beleidsplan voor de komende legislatuur. 

 

Hoort wie klopt daar, beste politici? 

 

 

Johan Flamez,  

voorzitter GRIS 
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Wie was er lid van de GRIS in 2011? 
 

 

De GRIS verenigde in 2011 vierendertig personen.  

 

Er waren 16 stemgerechtigde leden: zij vertegenwoordigen de lokale 

actiegroepen in Lubbeek, waarvan het lidmaatschap bekrachtigd werd door het 

college van burgemeester en schepenen (zie verder: voorstelling kernleden) 

 

Als niet stemgerechtigd lid noteren we: 

* De 5 afgevaardigden van de politieke partijen 

* 1 afgevaardigde voor het OCMW 

* De schepen I.S. en enkele ambtenaren 

* Er waren ook 8 niet stemgerechtigde sympathiserende leden aangesloten, 

waarvan 5 uit het onderwijs. 

 
De 34 ingeschreven personen vertegenwoordigen: 

 

1. Negen Lokale Actiegroepen: 
-  11.11.11., Amnesty International, Broederlijk Delen, Roemeniëcomité, 
Vredeseilanden, Welzijnszorg en Wereldsolidariteit  
- Het Geleeg (fair trade, rechtvaardige voeding) en SIAL (steunpunt integratie 
asielzoekers Lubbeek)  
- Linden groet Linden 
- Een vertegenwoordiger en actief medewerker van Artsen zonder Vakantie. 
 
2. Twee jeugdverenigingen 
 
3. De vijf Lubbeekse politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad 
en het OCMW Lubbeek. 
 
4. De vijf onderwijsinstellingen van Groot-Lubbeek. 
 
 

 

 

 

 

 
 



Contactpersonen: 
 
Voorzitter 

Johan Flamez   Tel: 016/73 48 98 

johan.flamez@belgacom.net  
 
Ondervoorzitter 

Christine D’aes   Tel: 016/82 26 44 

cdaes@yucom.be  

 

Secretaris    Tel: 016/63 52 51 

Guy Sprengers 

Guy.sprenger@telenet.be  

 

Penningmeester  

Pieter Laga    Tel: 016/62 09 41 

piet.laga@skynet.be  

 

De schepen Internationale Samenwerking 
 

Mevr.Vanbever Martine  Tel 016/47 97 00 
Gemeentehuis, Gellenberg 16 
 
Martine.vanbever@lubbeek.be  
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VOORSTELLING VAN DE KERNLEDEN 
 
 

 

11.11.11. 
De koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging heeft een actiecomité in elke 

Vlaamse gemeente, ook in Lubbeek. Meer dan 80 vrijwilligers dragen de 

jaarlijkse campagne in november.  

Contactadres: Piet.Laga@skynet.be 
 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 
De briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek vergadert één maal per 
maand om gezamenlijke protestbrieven te schrijven en te versturen naar de 
politiek verantwoordelijken, tegen schendingen van de mensenrechten van 
politieke gevangenen over de hele wereld. 
Contactadres: M_Costeur@hotmail.com 
 
 
BROEDERLIJK DELEN/ WELZIJNSZORG 
Zijn ngo's die sensibiliseren (hier) en projecten (in het Zuiden) ondersteunen: 
Broederlijk Delen ‘Omdat het Zuiden plannen heeft’ 
en Welzijnszorg 'Armoede uitsluiten’. 
Beide campagnes bieden materiaal en mogelijkheden (scholen, jeugdgroepen, 
parochies) vooral tijdens de campagneperiodes. 
Ook KLJ-Lubbeek voert jaarlijks actie voor B.D in onze gemeente 
Contactadressen 
Lubbeek: Mia.Ulens@belgacom.net 
 
 
Het GELEEG 
Infocentrum dat, al meer dan 25 jaar, tracht de cirkel van 
onrecht te doorbreken met in de eerste plaats aandacht 
voor “Rechtvaardig voedsel voor iedereen”.Vanuit het 
gezamenlijk streven naar meer solidariteit functioneert 
Het Geleeg elke zaterdag als plaatselijke wereldwinkel en ontmoetingsplaats 
voor SIAL. 
Contactadres: Mia.Ulens@belgacom.net 
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SIAL (Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek) 
Informele groep van vrijwilligers die kandidaat politieke vluchtelingen met raad 

en daad bijstaat in het uitbouwen van een nieuw leven in het gastvrij Lubbeek. 

Contactadres: cdaes@yucom.be 
 
 
 

VREDESEILANDEN 
Ongebonden ngo met zetel in Leuven. Sleutelt aan voedselzekerheid, duurzame 
landbouw en organisatieversterking in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en 
Vlaanderen. Het jaarlijkse campagneweekend is in januari. 
Contactadres: Gerda.Liekens@scarlet.be  
 
 

WERELDSOLIDARITEIT  
Ngo van de christelijke zuil die vooral opkomt voor de rechten van mannen, 
vrouwen en kinderen in de derde wereld. WS beoogt de samenwerking tussen 
sociale bewegingen om deze mensen de kans te geven hun sociale rechten te 
verdedigen en een menswaardig bestaan op te bouwen. 
Contactadres: Guy.Sprengers@pandora.be 
 

 

ARTSEN ZONDER VAKANTIE 

Artsen zonder vakantie zendt (para) medici uit naar ziekenhuizen in Afrika die 
er op basis van vrijwilligheid ziekenhuisactiviteiten ondersteunen en korte 
opleidingen geeft. 
Contactadres: jos-swinnen@scarlet.be  

 

 

LINDEN GROET LINDEN 

De vereniging heeft tot doel contacten te leggen, tussen de inwoners van 
gelijknamige gemeenten of deelgemeenten in binnen- en buitenland, ten einde 
blijvende vriendschappelijke betrekkingen tussen deze gemeenten te vestigen en 
die op elke mogelijke wijze te bevorderen en te verdiepen, dit ten gunste van de 
bevolking van Lubbeek, in het algemeen en de jeugd in het bijzonder. 
De aangesloten gemeenten zijn:Linden/Beers ( Nederland),Linden/Brabant 
(België ), Linden/Holstein (Duitsland), Lalinde/Dordogne (Frankrijk), 
Linden/St.Georgen am Walde (Oostenrijk) en Lalin (Pontevedra – Spanje) 
Contactadres: flor.oyen@scarlet.be 
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Wat deed de GRIS in 2011? 
 

 

I. Besturen en Vergaderen  

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) bestaat uit de schepen Internationale 

Samenwerking (IS), afgevaardigden van de zetelende politieke partijen en het 

OCMW, een afgevaardigde ambtenaar en alle personen die hun aanvraag tot 

lidmaatschap hebben ingediend. Wie stemgerechtigd lid wil worden moet 

daarvoor de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen 

krijgen. 

De ALV is een ‘open’ vergadering, wat betekent dat iedereen die zijn komst aan 

de voorzitter meldt, er welkom is.  

 

Teneinde een optimale samenspraak en inspraak te bieden aan de leden van de 

GRIS, opteren we er voor om meerdere maal per jaar de ALV bijeen te roepen. 

In 2011 gebeurde dat drie maal (12.01, 12.04 en 15.09) Er werden in totaal 36 

aanwezigheden genoteerd.  

Het Dagelijks Bestuur (DB), uitgebreid tot de kerngroep van 7 personen, komt 

minstens één maal per ALV samen om deze voor te bereiden. Agendapunten 

waarvoor een bijzondere bespreking nodig is, worden in een extra vergadering 

behandeld. 

In 2011 kwam het DB vier maal samen met in totaal 23 aanwezigheden. 

 

Er waren in de loop van 2011 vier werkgroepen actief: de 

fairtradetrekkersgroep, de werkgroep Afrika Filmfestival en de werkgroep 

rond ethisch bankieren. 

De trekkersgroep rond Fairtrade vergaderde vijf maal (31.03, 9.06, 6.07; 15.09 

en 8.12) en de werkgroep Afrika Filmfestival vergaderde drie maal (31.03, 22.04 

en 19.12) De vergaderingen van de Vrienden van het Kalvariebos werden 

bijgewoond door de voorzitter van de GRIS om het thema ‘vrede’ in te brengen 

op het kalvariebosevenement in september. Dit resulteerde in de heksenkrinf 

van klaprozen, het uitreiken van de eerste vredesprijs van de gemeente Lubbeek 

en het voordragen van gedichten van schrijver-ontwikkelingswerker Ivan 

Godfroid. 

Ethisch bankieren stond op de agenda van de commissie financies op 11.01 en  

15.03. Binnen de commissie werden achtereenvolgens de volgende betrokken 

partijen uitgenodigd: Luk Weyn van Netwerk Vlaanderen, een afgevaardigde van 

Triodosbank en een vertegenwoordiger van Dexia, huisbankier van de gemeente. 

 



Het jaarverslag GRIS 2010 werd voorgesteld op de gemeenteraad van april. 

 

II. De agenda in 2011 

 

Tijdens elke ALV werden de activiteiten van de lidorganisaties opgevolgd in hun 

planning, uitvoering en evaluatie en werd er informatie uitgewisseld over 

actiemodellen en themata. Er was ook telkens een agendapunt financies, waar 

zowel de werkingstoelages als de projectsubsidies aan bod kwamen. 

 

1. Opvolging activiteiten van de lidorganisaties 
 

* Er waren in de loop van 2011 enkele wijzigingen bij de leden. Eind 2011 werd 

het Roemeniëcomité ontbonden en verviel daardoor zijn lidmaatschap. Jaak 

Willemse schreef een afsluitend overzichtsartikel voor het infoblad september-

oktober. 

Marijke Gidts werd afgevaardigde van het OCMW en ook de jeugdverenigingen 

duidden een nieuwe vertegenwoordiger aan. 

* Er werden agendapunten voorgesteld door de lokale werkingsgroepen. 

Hiervoor verwijzen we naar de verslagen van de lidorganisaties verder in dit 

jaarverslag. 

Kwamen op de agenda in 2010: 11.11.11. (omvorming van het comité tot 11groep, 

wervingsactie en afsluitende brunch, planning ronde van 11 in 2012), 

Vredeseilanden (actie in januari), Wereldsolidariteit (lentecampagne en 

Guatemalagetuigenis op 14/04), Artsen Zonder Vakantie, SIAL 

(Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Linden groet Linden en verslaggeving vanuit 

de scholen. 

* De werkgroepen fairtrade, duurzaamheidspiegel en Afrika filmfestival 

rapporteerden op elk vergadering de stand van zaken en vroegen 

medewerking aan de aanwezigen. 

* Rina Robben en Wouter Gevaert uit Lubbeek kwamen het project KISANGANI 

in Congo voorstellen aan de ALV. Ze ondersteunen voornamelijk initiatieven op 

gebied van voedselzekerheid (akkerbouw, pluimvee en visteelt). 

* Lotte van Eyck uit Pellenberg kwam het project A TU LADO in Argentinië 

voorstellen. Ze participeert zelf in 2012 aan dit project van volksontwikkeling 

door buurttuinen. 

* De cultuurraad bedacht de 11groep Lubbeek in 2011 met een cultuurpenning 

omwille van het organiseren van talrijke culturele manifestaties tijdens de 

actieperiodes in november. 

* De GRIS gaf een negatief advies op de hulpvraag voor het vluchtelingenkamp 

ASHRAF in Iran omwille van enkele dubieuze praktijken van de aanvrager. 



* De eerste planning werd gemaakt ter voorbereiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Er werd beslist opnieuw een vragenlijst voor 

te leggen aan de politieke partijen die peilt naar de intenties mbt Internationale 

samenwerking. Vorm en inhoud moeten nog worden bepaald. 

 

2. Verslag van de werkgroepen 
 

1. Fair Trade 

 

Binnen de GRIS werd in 2008 een trekkersgroep opgericht. Deze bestond 

aanvankelijk uit de vertegenwoordigers van de vier politieke partijen die zich 

engageerden, enkele vertegenwoordigers van de GRIS en de 

duurzaamheidambtenaar Benita Van Hurck.  

In de loop van 2010 heeft ze twee van de zes vereiste criteria behaald 

(criterium 1 en 5). In 2011 werd er gewerkt rond criterium 2 (winkels en horeca), 

criterium 3 (bedrijven, organisaties en scholen), criterium 4 (media) en criterium 

6 (duurzame ontwikkeling) 

Op al deze criteria werd vooruitgang gemaakt zonder echter een van deze te 

kunnen afronden. 

Christine D’aes verving in 2011 Gerda Liekens als contactpersoon. 

 

Zie www.fairtradegemeenten.be  

 

2. Het Afrikafilmfestival Leuven in Lubbeek 
 

 

In 2011 werd geopteerd voor de film Benda Bellili. Artsen zonder Vakantie werd 

voorgesteld door Jos Swinnen. De opbrengst van de avond (570 euro)ging naar 

Artsen zonder Vakantie. 

 

3.  Ethisch bankieren 

 

Oktober 2010 heeft de GRIS een aanzet gegeven om ethisch bankieren op de 

politieke agenda te zetten door de heer Luk Weyn van Netwerk Vlaanderen uit 

te nodigen op een infomoment. Dank zij de aanwezigheid van Paul Duerinnckx, 

voorzitter van de commissie financies, kwam het onderwerp in 2011 drie maal op 

de agenda van de commissie. Zo werden een vertegenwoordiger van Triodosbank 

en van Dexia gehoord over mogelijkheden tot ethisch verantwoorde spaar en 

beleggingsformules. De commissie heeft tot vandaag echter nog geen 

aanbevelingen of voorstellen hieromtrent gedaan, zodat het onderwerp op de 

agenda van de GRIS zal blijven in 2012.  

 

http://www.fairtradegemeentes.be/


Om alvast zelf het goede voorbeeld te geven opende de GRIS een 

krekelspaarrekening. Dit is een van de aangegeven ethische spaarformules die 

tegelijk Netwerk Vlaanderen sponsort. 

 

4.  Vredesbeleid 

 

De gemeente Lubbeek is vredesgemeente geworden na het aannemen van de 

resolutie van Pax Christi door de gemeenteraad. Daarop heeft de GRIS 

voorgesteld om deze resolutie ook daadwerkelijk om te zetten in een 

vredesbeleid. De heer Daniel Noe, cultuurbeleidcoördinator, heeft daartoe een 

basistekst geschreven, die ook enkele concrete initiatieven voorstelt. 

Op vraag van Martine Vanbever, schepen Internationale Samenwerking, heeft de 

voorzitter van de GRIS de voorbereidende vergaderingen gevolgd van het 

Kalvariebosevenement tijdens de laatste week van september (eveneens de 

vredesweek) Dit resulteerde in een aantal initiatieven tijdens het 

kalvariebosevenement op 25 september, zoals het voorlezen van gedichten uit de 

dichtbundels van dichter-ontwikkelingswerker Ivan Godfroid door Linn Beya, met 

als hoogtepunt het uitreiken van de eerste vredesprijs van de gemeente 

Lubbeek aan het klaprozenproject van wijlen Anita Huybens. Daarmee steunt de 

gemeente Lubbeek zowel APOPO voor de verdere ontmijning van landmijnen als 

het Palestijnse circustheater uit Ramalah. 

 

Naast deze initiatieven in 2011 verwijzen we ook graag naar de initiatieven van 

de scholen tijdens de genoemde vredesweek (zie verslagen scholen) 

 
 

 

     Communicatie 

 

1. De Webstek  
 

www.grislubbeek.be  

 

De website combineert informatie over de structuur, de historiek en de 

actualiteit van de GRISwerking. U vindt er onder andere de aanvraagformulieren 

en reglementen voor de subsidies. 

Er is ruime aandacht voor de lidorganisaties en hun activiteiten. Ook de 

campagnes van hun koepelorganisaties krijgen er publicatieruimte. 

 

http://www.grislubbeek.tbe/


De eigen activiteiten van de GRIS, zoals de organisatie van het Afrika 

Filmfestival te Lubbeek, worden er in aangekondigd en gepropageerd. 

 

De redactie brengt eveneens verslag uit van actuele ontwikkelingen en 

gebeurtenissen in Lubbeek, die het veld van Internationale Samenwerking 

beroeren. 

 

Ten slotte onderhoudt de redactie een kalender met een overzicht van vorming 

en activiteiten in Lubbeek en omstreken. 

 

Webmaster is Guy Sprengers. De eindredactie is bij Johan Flamez. 

 

2. Het infoblad 

 
De GRIS probeert een continue aanwezigheid aan te houden met artikels in het 

infoblad. Zo verwijzen we voor 2011 naar de volgende artikels: 

- Jeugduitwisseling Oostenrijk door Linden groet Linden 

- Artikel Roemeniëcomité 

- Steun aan het 12-12 consortium 

- Waar vind ik fairtradeproducten in Lubbeek? 

- Het kalvariebos inspireert 

- Projectsubsidies ook voor U? 

 

3. Communicatie door lidorganisaties 

 
De belangrijkste communicatie blijft deze die de lidorganisaties zelf voeren naar 

de Lubbeekse bevolking over hun thema’s en activiteiten. Ze doen dit door 

affiches, flyers, bussen en infopanelen, maar steeds meer ook door mailing en 

websites. Uiteraard vinden de deelnemers ook uitgebreider informatie tijdens 

de activiteiten zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financiën 

 

Het budget Internationale Samenwerking 2011 bedroeg 16.500 euro en bestond 

uit 3 delen: 

- de werkingskredieten: 3000 euro 

-  de projectsubsidies: 11.000 euro 

- de extra gift aan 12-12: 2500 euro (eenmalig) 

Dit bedrag vertegenwoordigt iets meer dan 0.08% van het gemeentebudget. 

 

1. De GRIS beheert de werkingskredieten en houdt daar minutieus 

boekhouding over bij. De aanvragen tot het bekomen van een 

werkingstoelage worden aan de voorzitter van de GRIS gericht en 

worden behandeld in achtereenvolgens het dagelijkse bestuur en de 

eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Deze laatste beslist over 

de toekenning. Het toegekende bedrag wordt overgemaakt zodra de 

betalingsbewijzen zijn opgestuurd.  

2. De directe projectensteun aan de partnerlanden wordt door het 

College van burgemeester en Schepenen (CBS) beheerd en 

goedgekeurd door de gemeenteraad. De aanvraag moet gebeuren aan 

het CBS. De aanvragen worden ter advies aan de GRIS voorgelegd. 

 

 

 

A. De werkingskredieten. 

 

In 2011 beschikte de GRIS over 3000 euro aan werkingskredieten om de kosten 

van de lidorganisaties bij het organiseren van hun non-profitactiviteiten te 

ondersteunen.  

De activiteiten die werden gesponsord ziet u in het overzicht hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Inkomsten werkingskredieten 2011 

 

       

Overdracht 2010     6583,50 

Subsidie 2011 28/04/2011 gemeentebestuur 3000,00 

Totaal inkomsten     9583,50 

Uitgaven 2011       

Onderwijs beneficiant reden bedrag 

  GBS Pellenberg Werking Afrika 200,00 

  VBS Lubbeek onkosten actie rond Broederlijk Delen 228,00 

  GBS Pellenberg werkingssubsidie - onkostenvergoeding 27,00 

        

11.groep Lubbeek       

  SABAM St-Maartensvuur: Sabam 46,93 

  Schuurke St. Martensvuur Het Schuurke: gebruik zaaltje 30,00 

    fotokopies voor omhaling Linden 10,00 

    drukwerk wervingscampagne 160,00 

    onkosten werking 11-Groep (uitbreidingsactie) 17,39 

  11.11.11-vzw 

factuur campagne materiaal + verzekering 

medew. 264,00 

    Brunch medewerkers 46,34 

        

Vredesprijs Lubbeek       

  

Klaprozen vr Vrede 

vzw Vredesprijs 2011 t.g.v. Kalvariebos evenement 1000,00 

  Uitgeverij "De Draak" dichtbundel (geschenk vr uitvoerders) 74,70 

    

aankoop van Klaproosjes vr Lien (voordracht 

gedichten) 45,00 

        

Zweethutten Bola Moya festival 

zweethuttenfeest Scouts t.v.v. Bola Moya: 

onkosten 415,49 

        

Wereldsolidariteit WS 

uitbetaling onkosten Guatemala-avond 

Wereldsolid. 95,31 

        

Amnestybriefschrijfgroep   onkosten briefschrijfacties 250,00 

        

SIAL Het Geleeg onkosten SIAL: Nl lessen 60,68 

        

Website G. Sprengers terugbetaling onkosten website  37,00 

Bankrekening KBC   KBC  Saldo onkosten zichtrekening        11.07 

        

Totaal bestedingen in 2011    3048,61 

  Saldo eind 2011   6534,89 

    

 

 

 



B. De Projectsubsidies 

 

Er werden voor het budget van 11.000 euro voor 2011 in totaal zeven projecten 

ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen  

De GRIS onderzocht de voorstellen en adviseerde zes van de zeven 

ontvankelijk en binnen de criteria van het subsidiereglement. Ze zijn gesitueerd 

over de drie continenten en werken met valabele partnerorganisaties. De 

betrokkenheid van en naar de Lubbeekse bevolking werd bevraagd en ook hier 

voldeden de zes projecten in ruime mate. Elk gesubsidieerd project verbindt 

zich er overigens toe om via het gemeentelijke infoblad nog verder informatie 

over het project te verspreiden. 

De GRIS adviseerde om de zes projecten elk 1666 euro subsidie toe te kennen. 

De gemeenteraad van 7.09.2011 volgde dit advies. 

 

De gekozen projecten zijn de volgende: 

- Partenariaat met de vakbondsorganisatie CGTG Guatemala (Latijns 

Amerika)  

 Indiener Guy Sprengers voor Wereldsolidariteit Leuven 

- Palestijnse Circusschool ‘Behind the Wall’ in Ramallah (Palestina). 

Aankoop materiaal, vervanging circusbus en vergoeding van de 

trainers.  

 Indiener Helene Huybens voor de Palestijnse Circusschool. 

- Economische versterking van boerenfamilies, producenten van 

panelasuiker in het noorden van Nicaragua. 

 Indiener Gerda Liekens voor Vredeseilanden. 

- Zending hopital St.Jean de Dieu in Boko/Benin (Afrika).  

 Indiener Jos Swinnen voor Artsen zonder Vakantie. 

- Opbouwwerk van een brede beweging die actief campagne voert 

tegen de negatieve impact van de mijnbouw op de toekomst van 

lokale gemeenschappen en de natuur.  

 Indiener Piet Laga voor 11.11.11. 

-  Opbouw van een sanitair blok in het dispensarium in Mali. Dit 

 kadert in het opzet om enkele projecten voor onderwijs en 

 gezondheidszorg in Mali te ondersteunen en op te volgen. 

 Indiener Magda Heireman voor FIFALA 

- Weeskinderenproject in Rwanda 

 Indiener Hilde en Dirk Maes- Poot voor Mwana Ukundwa 

 

 

Het besluit van deze gemeenteraadbeslissing meldt eveneens het 

voorzien van een budget van 12.000 euro voor projectsubsidies in 2012. 



C. Noodhulp en/of Extra sponsoring 

 

 Er bleven ook in 2011 enkele vragen voor sponsoring onbeantwoord omdat 

ze buiten het subsidiereglement vallen. Het betreft overwegend vragen van 

enkelingen (inwoners van Lubbeek) om eigen kosten voor private initiatieven 

te steunen of vragen van grote internationale organisaties om noodhulp. 

 De wenselijkheid om in Lubbeek een ‘budget noodhulp’ in het leven te 

roepen kwam ter sprake op enkele Algemene Ledenvergaderingen. De 

eenmalige gift aan het 12-12 consortium, een initiatief van het 

gemeentebestuur, was een actie in die zin. 

 

De vraag of eventuele ‘overschotten’ op het werkingskrediet kunnen besteed 

worden voor dit soort extra’s kon in 2011 niet eensluidend beantwoord 

worden en blijft dus op de agenda staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslagen van de lidorganisaties en de 

vertegenwoordigers van het onderwijs 
 

 

- SIAL  

 

- 11-groep 

 

- Wereldsolidariteit 

 

- Vredeseilanden-comité Lubbeek    

 

- Artsen Zonder Vakantie Lubbeek        

 

- Broederlijk Delen, Welzijnszorg en Het Geleeg  

 

- Amnesty International       

 

- Vrije Basisschool ‘Sint-Martinus’ Lubbeek 

 

- Vrije Basisschool ‘De Linde’ Linden   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIAL 

 STEUNPUNT  INTEGRATIE  ASIELZOEKERS LUBBEEK 

 

 

Contact: Christine D’aes. 

 

 

De web site van de GRIS www.grislubbeek.be bevat een link naar 

http://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligers/ waar u ons kan aanklikken op het 

kaartje, of onder onze provincie. 

( www.SIAL.tk is niet meer actief)  

 

 

SIAL structuur en doelstellingen 

SIAL is een informeel netwerk van overwegend inwoners van Lubbeek, dat 

functioneert op basis van vrijwilligheid en consensus. De vluchtelingen hebben te 

maken met personen die individueel de volledige verantwoordelijkheid dragen 

voor alles wat zij zeggen en ondernemen, en niet met een organisatie of 

instantie. Tegelijkertijd weten zij dat de vrijwilligers zich in hun engagement 

gedragen weten door een grotere groep. De vluchtelingen beslissen ook zelf of, 

en in welke mate ze op onze ondersteuning een beroep doen. In principe zoeken 

we officiële/professionele hulpverlening om de mensen naar te verwijzen en we 

begeleiden hen hierbij. 

 

SIAL biedt ondersteuning aan vluchtelingen met en zonder papieren. Velen 

kennen we van sinds hun toewijzing aan het OCMW van Lubbeek in het kader van 

het spreidingsplan (opgeheven sinds 2011). Ze wonen in Lubbeek, Tielt-

Winge,Tienen, Leuven, Oud-Heverlee, Leefdaal, Gent, Brussel, Antwerpen ... .  

SIAL stelt zich ook open naar vluchtelingen die met ons in contact komen als 

vrienden of kennissen van onze Lubbeekse (ex)asielzoekers en ook naar andere 

anderstalige nieuwkomers niet-kandidaat politieke vluchtelingen in en rond 

Lubbeek. Zij zijn welkom in onze lessen Nederlands en binnen de grenzen van 

onze mogelijkheden kunnen zij ook een beroep doen op onze hulp in het algemeen. 

Vooral door de mensen die verder weg zijn gaan wonen, worden we regelmatig 

telefonisch gecontacteerd voor informatie over sociale, administratieve, 

medische en juridische problemen. Dikwijls kunnen we verwijzen naar sociale 

diensten in hun eigen omgeving; soms zoeken we zelf antwoorden bij de 

verschillende juridische helpdesks. 

Langs de vluchtelingen komen we soms ook in contact met hulpvragen van 

autochtone Belgische mensen. Hierop gaan we in op dezelfde manier, steeds 

binnen de grenzen van onze mogelijkheden. 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligers/
http://www.sial.tk/


De vrijwilligers communiceren hoofdzakelijk via mail. Op een nieuwsgroep kunnen 

mensen met een concreet engagement in de SIAL-werking, inschrijven. Naar de 

buitenwereld toe communiceert SIAL in de eerste plaats via zijn website en via 

mailings en het jaarverslag. De vaste afspraak op de les Nederlands op 

zaterdagmorgen in het Geleeg biedt een uitstekend overlegmoment en staat ook 

open voor iedereen die met onze werking wil kennismaken. Om belangrijke 

kwesties te bespreken worden er ad hoc overlegvergaderingen bijeengeroepen. 

 

Tussen verschillende vluchtelingenfamilies die elkaar hebben leren kennen via 

SIAL, is er dikwijls spontane onderlinge hulp en ondersteuning.  

Wij, vrijwilligers van SIAL, kunnen ook steeds beroep op hen doen voor hulp bij 

bv.  verhuis, tolken, ... . 

Zij doen ook beroep op onze bijstand voor hun kennissen en vrienden - 

nieuwkomers.  

Hun inbreng in ons werk betekent een grote meerwaarde 

 

SIAL is volledig onafhankelijk van elke politieke of ideologische organisatie. 

SIAL is stichtend lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VWV (voorheen OCIV) 

SIAL werkt mee met de campagnes van Welzijnszorg tegen armoede en sociale 

uitsluiting. 

 

Middelen 

- De vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk. 

De lokalen van het Geleeg worden gratis ter beschikking gesteld aan SIAL voor 

de lessen Nederlands. 

- Een lokaal voor bewaring van huishoudgerief wordt gratis ter beschikking 

gesteld van SIAL door de Zusters Dominicanessen.  

- SIAL is lid van de GRIS en doet jaarlijks een aanvraag tot terugbetaling van 

bepaalde werkingsonkosten: onkosten ontmoetingsavond  en materiaal voor de 

lessen Nederlands in het Geleeg: o.a. abonnement op "Wablief", fotokopies, 

cursussen, .  

- SIAL is erkend door Vakantieparticipatie als armoedesteunpunt om 

daguitstappen en vakanties aan sterk verminderde prijs aan te bieden 

- Koning Boudewijn Stichting 

SIAL diende in 2007 een project in bij de Koning Boudewijn Stichting : een 

rollend fonds voor het verlenen van microkredieten zonder interest. 

In 2007 kreeg SIAL 5000 euro van het Armoedefonds van de KBS en richtte 
hiermee een rollend fonds op voor intrestvrije leningen aan vluchtelingen om zo 
meer mogelijkheden te bieden op het vlak van o.a. wonen, arbeid en opleiding. 
In september 2010 ontvingen we de tweede schijf van 5000 Euro. 
 



 

Giften tvv SIAL 2011: 

Totaal van 2604,50 Euro aan giften door particulieren 

 

Indien u De SIAL-werking wil steunen, kan dit op: 

(geen fiscaal attest mogelijk) 

734 - 0031115 - 84 

Gerda Liekens SIAL 

3210 Linden 

 

De lessen Nederlands. 

Het hele jaar door organiseert SIAL wekelijks les Nederlands op zaterdag van 

10u tot 12 u.  Plaats: "Het Geleeg", SIAL, Lubbeek.  

Lesgevers: 11 vrijwilligers, sommigen vast, anderen in rolbeurt à 1 x per maand 

Vervoer met een wisselend aantal vrijwilligers. 

Kinderopvang: niet meer apart. De kleuters knutselen en kijken boekjes in 

dezelfde ruimte tijdens de lessen. Een moeder brengt haar baby mee. 

Aanwezige deelnemers aan de lessen Nederlands: 2 à 7 deelnemers. 

Gezien het zeer grote niveauverschil tussen de deelnemers en de hoge eisen die 

de reguliere lessen in het CVO en bij de centra voor basiseducatie stellen, 

verlopen de lessen nu individueel: moeilijkheden worden verduidelijkt en 

oefeningen worden herhaald. 

 

De lessen vormen door hun vast ritme en plaats een ontmoetingsmoment en een 

steunpunt voor de rest van de werking van SIAL. Het belang van de lessen reikt 

verder dan het aanleren van de taal.   

We maken frequent gebruik van het weekblad “Wablief”, dat in eenvoudige taal, 

een overzicht geeft van de actualiteit.  

De laatste 20 minuten zijn er voor een informeel ontmoetingsmoment, maar 

betekenen voor velen ook een kans om zich met een of ander probleem tot 

iemand van SIAL te wenden.  

 

Doordat geen enkele instantie lessen Nederlands organiseert, waarbij baby's 

bij de moeder toegelaten zijn en er tegelijk opvang voor kleine kinderen voorzien 

wordt, dreigt voor jonge moeders een soms jarenlang durend isolement. Al onze 

oproepen naar Provincie, Kind&gezin, Huis van het Nederlands, ... kregen 

hetzelfde antwoord: er moet beroep gedaan worden op kinderopvang. Dit is 

meestal praktisch onmogelijk: zo er al een plaats in een crèche gevonden wordt, 

moeten alle verplaatsingen gebeuren met het openbaar vervoer en een haalbaar 

traject thuis- crèche-onderwijssite is zelden mogelijk.  

SIAL organiseert al 11 jaar lessen Nederlands. De mama's met baby's storen 



hoegenaamd niet en de kleine kinderen passeren enkele aangename uurtjes met 

een enthousiaste begeleidingsploeg. Als het zònder financiële middelen wel kan, 

waarom dan niet mèt?? 

 

Materiële hulp 

- In natura: kleding, beddengoed, matrassen,huishoudgerief, 

schoolbenodigdheden, babygerief en meubilair werden ingezameld en verdeeld 

door SIAL-leden en door de vluchtelingen  

Hulp bij verhuis en bijeenzoeken en bezorgen van meubilair voor de nieuwe 

woonst van enkele gezinnen 

- Vervoer naar het hospitaal, de huisarts, de werkgever, les Nederlands, de 

winkel (maandinkopen met de auto voor grote gezinnen), de school 

(ouderavonden), consultatie Kind en Gezin, culturele uitstappen, ... 

- hulp bij kleine herstellingen in de huizen. 

- Aankoop in het groot van appels, peren  bij producenten van onze streek, en 

levering  aan de vluchtelingen en andere Lubbekenaren die het zonder auto en 

met weinig financiële middelen moeten stellen. Zoals vorige jaar, hebben we ook 

dit jaar omwille van de toegenomen armoede, het fruit voor sommige families 

gratis bedeeld i.p.v. (aan kostprijs) doorverkocht.  

   

Financiële steun: 

Belangrijk: de financiële steun is voorbehouden voor personen en gezinnen met 

beperkte financiële middelen. Hierbij speelt het inkomen een rol, maar ook de 

afbetaling van schulden uit een verleden met werkloosheid, ziekte, illegaal 

verblijf ...  

- voor de kinderen: extra uitgaven voor sport en cultuur, binnen of buiten de 

school, groepsactiviteiten. 

- voor de volwassenen: tussenkomst in onkosten van scholing, opleiding, en 

participatie aan het verenigingsleven  

- gemeenschappelijke culturele, sportieve en ontspanningsactiviteiten 

- dringende humanitaire hulp 

- Enkele gezinnen en alleenstanden, die een definitieve verblijfsvergunning 

hebben, of die zeker zullen krijgen, kregen een tussenkomst van 30 Euro, voor 

de betaling van de eerste premie voor een familiale verzekering. Iedereen krijgt 

individuele info en begeleiding voor het afsluiten van dit contract. 

- We hebben de extra fondsenwerving verder gezet voor de vlucht van het gezin 

van 1 van onze vluchtelingen, van Mogadishu naar Ethiopië en hielpen hen met de 

procedure voor gezinshereniging voor de overkomst dit jaar, van het gezin naar 

België.  

- Renteloze leningen: Dank zij het fonds van de Koning Boudewijnstichting 

konden we ook dit jaar tientallen intrestloze leningen geven aan enkele families 



en alleenstaanden: schoolkosten, opleidingen, stookolieaankoop, huurwaarborgen, 

reis naar thuisland om familie te bezoeken, vliegtuigticket voor familie in het 

kader van gezinshereniging. 

Ook ondertussen meerderjarig geworden vluchtelingen, die contact blijven 

houden met hun ex-voogd-SIAL-vrijwilliger, konden genieten van deze hulp.  

De basis voor een renteloze lenig is het persoonlijk contact waarbinnen de 

beoordeling van de noodzaak en de kansen op terugbetaling gebeurt. 

In 2011 leende SIAL sommen van 50 Euro tot 2000 Euro aan alleenstaanden en 

gezinnen. De terugbetaling loopt over het algemeen vlot. Het fonds rolt! Bij 

enkele families loopt het zeer moeizaam door hun zeer precaire sociale en 

financiële situatie. 

 

Sociale hulp 

.Werk  

- De zoektocht naar werk is, samen met de zoektocht naar huisvesting, de meest 

confronterende in zake xenofobe en ronduit racistische reacties en 

vooroordelen. Morele ondersteuning om niet op te geven, en coachen in het 

(beheerst) reageren op afwijzingen en beledigingen, is het voornaamste dat je 

de mensen kan bieden. 

Zelfs mensen met een definitieve verblijfsvergunning en zelfs de Belgische 

nationaliteit, hebben het zeer moeilijk om aan een job te geraken.  

- Voor laaggeschoolden is de organisatie "Wonen en werken" zeer toegankelijk 

voor opleidingen en tewerkstelling. De mensen zijn ook over het onthaal en de 

begeleiding aldaar zeer opgetogen. Ook de tewerkstelling via dienstencheques 

biedt een uitkomst voor laaggeschoolden, op voorwaarde dat ze jong en sterk 

zijn! 

 

.Verenigingsleven 

Met begeleiding van SIAL-vrijwilligers konden kinderen en volwassenen 

aansluiting vinden bij de voetbalploeg van Lubbeek. Ze zijn er allemaal goed 

ontvangen! 

  

.Medisch 

- Afspraken met medici en paramedici (tandarts, kinesist). Contacten met artsen 

en ziekenhuizen voor hulp aan mensen die niet meer (uitgeprocedeerden) 

aangesloten zijn bij een mutualiteit. 

- Hulp bij de communicatie met de medische hulpverleners. Een bijzonder 

probleem blijft nog steeds het beheersen van de kosten: er is onvoldoende 

aandacht vanwege vele medici, paramedici en administratieve medewerkers van 

de ziekenhuizen voor de uiterst beperkte financiële draagkracht van mensen met 

een minimuminkomen. Hospitalisatie in “tweepersoonskamer” (in plaats van 



“gemeenschappelijke kamer”), dure behandelingen, medicatie en/of onderzoeken 

met een beperkte of onbestaande terugbetaling door de mutualiteit, worden 

zonder waarschuwing of overleg toegepast. SIAL gaat zoveel mogelijk mee om 

een behandelingsplan af te spreken in overeenstemming met de financiële 

draagkracht. 

- Opvolging van de therapeutische voorschriften en de eventuele problemen in 

verband met traditionele overtuigingen en regels hieromtrent. Uitleg bij de 

bijsluiters van geneesmiddelen. 

- Contacten en opvolgen van consultaties bij Kind &Gezin 

 

.Administratief:  

- Hulp bij invullen van allerhande documenten, bij het begin van het schooljaar 

bv. 

Hulp bij contacten met gemeentelijke administratie, politie, bankinstelling, 

OCMW, sociaal verhuurkantoor, ... . Waar mogelijk verwijzen we de mensen 

hiervoor naar het plaatselijke OCMW of CAW of werken we samen met deze 

diensten. 

- We werden in verschillende OCMW's geconfronteerd met een probleem, dat 

we dit jaar gelukkig niet meer meemaakten in Lubbeek: sommige cliënten worden 

met hun hulpvraag al te gemakkelijk wandelen gestuurd door de sociale dienst, 

zonder dat de vraag geregistreerd wordt. Zo geraakt de vraag dus niet tot bij 

het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst of de OCMW-raad. De mensen 

kunnen in dat geval ook niet in beroep gaan tegen de weigering, vermits de vraag 

niet officieel gesteld werd en ze dus ook geen officiële weigering krijgen. Wij 

maakten met hen een nieuwe afspraak om de vraag te laten registreren. 

- Ook dit jaar hielpen we weer enkele personen en gezinnen wiens verblijf na vele 

jaren in de illegaliteit, geregulariseerd werd, of die een erkenning als vluchteling 

verkregen. Gemeente, bank, mutualiteit, werk, VDAB, kindergeld, SVK en Sociale 

huisvestingsmaatschappij, ... : de wondere wereld van de wereld mèt papieren is 

er een van werk, sociale zekerheid en veel mogelijkheden, op voorwaarde dat men 

de regels en de wegen kent en volgt. 

.Juridisch: 

- optreden als vertrouwenspersoon in het contact met de politie.  

- Hulp bij het opzoeken van juridische informatie bij problemen met werk of 

huurcontracten, samenwerken met de Huurdersbond. 

- Hulp bij het zoeken van een advocaat voor de asielprocedure of voor het in 

beroep gaan tegen een beslissing van een OCMW.  

- Hulp bij de communicatie met de advocaat: 

In vele gevallen is de situatie zeer complex en helpen we de cliënt om de nodige 

administratieve stappen te zetten, die door de advocaat gevraagd worden en om 

de nodige documenten te verzamelen.  



- We worden nog steeds geconfronteerd met uitbuiting door sommige advocaten, 

vooral, maar niet alléén, bij uitgeprocedeerde vluchtelingen. Deze advocaten 

schrikken er niet voor terug om, in ruil voor grof (cash!) geld, waardeloze 

“procedures” in gang te zetten, met de belofte van “90% resultaat”.  

- Contacten met het CGVS voor info en voor het verkrijgen van documenten. 

- Als vertrouwenspersoon meegaan naar het verhoor op het Commissariaat 

Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen en naar de Raad Voor 

Vreemdelingenbetwistingen 

- We deden 2 aanvragen tot ondersteuning door het Belgisch Comité voor Hulp 

aan Vluchtelingen (bchv) en stelden de dossiers samen. Eén voor een gezin dat 

onder de Dublin-verordening viel 

(www.vluchtelingenwerk.be/thema/faq_question.php?id=7) en één voor een 

persoon wiens tweede asielaanvraag niet in overweging genomen werd door de 

Dienst Vreemdelingenzaken. 

- Afspraken met de vzw “Constats”, expertisecentrum voor het vaststellen van 

gevolgen van mishandelingen en folteringen in het kader van een asielaanvraa. 

 

We worden frequent geconfronteerd met inconsequenties in de asielwetgeving 

en de vreemdelingenwetgeving in het algemeen. Gemeenten schrijven bv. de 

kinderen van een vreemdeling in als “niet verwant”, zolang de voorgeschreven 

documenten niet kunnen voorgelegd worden, zelfs als deze verwantschap met 

DNA-testen is bewezen en de toegang tot het Belgisch grondgebied op basis 

hiervan is gegeven! 

Sommige elementen van de asielprocedure houden inherent een gevaar in op het 

belanden in illegaal verblijf. Het wordt steeds moeilijker om een advocaat te 

vinden; de voortdurend veranderende wetten, instructies en KB's, de 

ingewikkelde,  uitsluitend schriftelijke beroepsprocedures, de 

rechtsonzekerheid, maken dat hoe langer hoe meer voorheen gemotiveerde 

advocaten afhaken en geen asielprocedures meer willen begeleiden. 

 

.School: 

- Hulp bij het zoeken naar een onderwijsinstelling.  

- Communicatie met de school i.v.m. kinderopvang, maaltijden, turnlessen, 

buitenschoolse activiteiten, contact helpen leggen met het CLB. 

- Begeleiding op oudercontactavonden. 

- Begeleiding van huistaken: dit blijft een moeilijk punt omdat het een 

tijdrovende en intensieve taak is.  

 

Enkele vrijwilligers van SIAL zijn contactpersoon voor de school, zowel directie 

als leerkrachten, om info of problemen door te geven en samen te werken aan 

oplossingen.  



In alle scholen is er een grote zorg en engagement van het hele schoolteam.  

 

Huisvesting  

We hopen dat de toetreding tot het SVK door Lubbeek, sommige families alsnog 

zal toelaten om in Lubbeek te (blijven) wonen. 

Door het enorme gebrek aan sociale woningen in Lubbeek, blijft het wonen in 

Lubbeek voor de meesten echter een onbereikbare droom. 

 

Naturalisatie 

Voor verschillende personen en families schreven vrijwilligers van SIAL 

persoonlijke brieven om hen te ondersteunen voor hun aanvraag tot het bekomen 

van de Belgische nationaliteit. 

Enkele personen en families werden dit jaar Belg 

 

En ook nog dit ... 

 

Bij sommige SIAL-vrijwilligers zijn de mensen ook bij hen thuis welkom om 

samen te eten, te praten, feest te vieren, … 

In juli gingen we een dag naar zee 

Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, vertellen alle vluchtelingen die we 

kennen  ons, dat ze warm onthaald zijn door hun buren en over de blijvende 

goede verstandhouding met hen.  

 

Contact en samenwerking met het OCMW van Lubbeek  

We signaleren van diverse noden en problemen aan de sociale dienst en aan het 

beleid en werken mee aan het oplossen ervan. 

 

Alle openbare vergaderingen van de OCMW-Raad  worden bijgewoond door 

minstens 1 vrijwilliger van SIAL, om zich te informeren over het beleid. 

 

.Positieve evoluties in 2011: 

- Of de contacten met de sociale dienst goed of stroef verliepen was sterk 

afhankelijk van met wie van de sociale assistenten moest samengewerkt worden. 

Over het algemeen verliep de samenwerking positief.  

- Stookolie- en gasleveringen en herstellingen aan de installaties werden tijdig 

gedaan. 

.Knelpunten 

- Openbare zittingen van de OCMW-raad: steeds minder komt het overleg over 

grote en kleine beleidskwesties aan bod in de openbare zittingen. We hebben er 

het raden naar waar dit overleg dan wel plaats vindt: bijzondere comités, het 

Vast Bureau, informeel? Nagenoeg het gehele sociale beleid wordt blijkbaar in 



de beslotenheid gevoerd. De openbaarheid van bestuur komt in het gedrang: de 

burger weet niet wat er door wie over wat beslist wordt, zo kan hij er ook geen 

informatie over inwinnen. 

- De aanpassingsmoeilijkheden van erkende of geregulariseerde asielzoekers 

worden nog dikwijls onderschat. 

- Voedselbedeling: De groeiende armoede zorgt voor een toegenomen vraag naar 

voedselpakketten bij  organisaties zoals BOM te Tienen. Zij geven 3x per week 

350 pakketten verse voedingswaren plus 1 x per maand een groot pakket “droge 

voeding”. In Lubbeek is er voor echt behoeftige mensen geen echte voedselhulp. 

De bedeling van 2 x per jaar pakketten van niet bederfbare etenswaren is zeer 

welkom, maar ruim onvoldoende. Indien de inspanning om zelf een volledige 

voedselbedeling te organiseren in Lubbeek, niet in verhouding zou staan tot het 

aantal behoeftigen, zou Lubbeek een financiële en/of logistieke steun kunnen 

overwegen aan de BOM Tienen, in ruil voor de voedselpakketten die sommige 

inwoners van Lubbeek nu al krijgen en die nog meer Lubbekenaren eigenlijk heel 

hard nodig hebben. 

De brief over de voedselbedeling, die aan de behoeftige inwoners van Lubbeek 

werd gestuurd dit jaar, was opgesteld in een ambtelijke, koele en moeilijk 

begrijpbare taal. Bovendien werd gesteld dat de mensen hun pakket absoluut 

persoonlijk moesten afhalen, wat in de praktijk gelukkig helemaal het geval niet 

bleek te zijn: de klusjesdienst reed de hele dag rond om de pakketten te 

bezorgen! De keuze van etenswaren was niet echt logisch: een aantal bereide 

maaltijden waren niet gezond van samenstelling en namen enorm veel plaats in: de 

helft van het volume was verpakkingsmateriaal. Wij pleiten voor een 

samenstelling die uitsluitend bestaat uit gezonde basisingrediënten. 

- Diftar : 

Hier volgt wat we nu al 7 – zeven! - jaar op rij meldden: 

in 2005 rekende het OCMW de hoge, forfaitaire onkosten van 25 Euro per gezin 

en 12 Euro per alleenstaande per maand aan voor huisvuilophaling voor de 

vluchtelingen die (onder)huren van het OCMW Lubbeek. Na vruchteloze pogingen 

tot dialoog met het beleid van het OCMW richtte SIAL zich in 2005 tot het 

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Deze interpelleerden 

het OCMW. Een evaluatie werd beloofd voor oktober 2005, maar uiteindelijk pas 

gehouden in 2006. Het forfaitaire systeem bleef en blijft behouden. De 

bedragen zijn wel weer verlaagd: nu naar 10 Euro en 5 Euro. Het is niet omdat 

het hier nog slechts enkele personen betreft, dat de onrechtvaardigheid minder 

groot wordt. Bovendien worden de onterecht betaalde sommen uit het verleden 

NIET terugbetaald.  

 SIAL blijft zich verzetten tegen deze fundamenteel onrechtvaardige regeling, 

die bovendien de doelstellingen van het DIFTAR-systeem ondergraaft. 

- Lokaal Sociaal Beleid: 



Hier moeten we jammer genoeg ook herhalen wat we vorig jaar ook al schreven: 

De leiding van het werk rond de verwezenlijking van een Sociaal huis, als doel van 

een Lokaal Sociaal Beleid, ligt bij het OCMW. 

Het is op zijn minst paradoxaal te noemen dat het werk rond het LSB in een 

besloten zitting terechtkomt: als men het decreet hierover leest, blijkt uit de 

gehele tekst dat het juist de bedoeling is om de dialoog met, en de informatie 

over, alle sociale actoren met hun aanbod en beschikbaarheid, zo breed mogelijk 

te voeren. Of, letterlijk overgenomen uit het LSB-plan van het OCMW Lubbeek: 

“meer concrete participatiemogelijkheden bieden aan organisaties, doelgroepen 

en burgers  

bij de ontwikkeling van het Lokaal Sociaal Beleid.” (bron: web site OCMW 

Lubbeek, vetjes door ons). De dialoog Gemeente-OCMW-lokale actoren (doel van 

het Lokaal Sociaal Beleid: LSB) lijkt ook een stille dood gestorven te zijn. Er 

wordt summier over gerapporteerd en aan ons (SIAL) wordt niks gevraagd!  

Bovendien blijft het gevaar bestaan dat de inhoudelijke discussie en sommige 

beslissingen over het eigen sociaal beleid van het OCMW,  op een ondoorzichtige 

manier naar dit bijzonder comité ”verhuizen”. 

De laatste twee jaar betreurden we dat de kans werd gemist voor een duurzame 

en open uitwisseling van ideeën en een betere samenwerking tussen alle sociale 

actoren. Spijtig genoeg is hier dus weer geen vooruitgang geboekt. 

SIAL  hoopt dat de raadsleden een kritische waakzaamheid aan de dag zullen 

leggen, in het bijzonder voor de besluitvorming over alle aspecten van het sociaal 

OCMW-beleid èn voor het bewaken van de openbaarheid van bestuur. 

 

- De deelname van kinderen van vluchtelingen en andere kansarmen aan 

grabbelpas en vakantieopvang door L-Kids: de regeling, die een tegemoetkoming 

inhield langs het fonds “socio-culturele participatie”, was financieel ruim 

onvoldoende om hen te kunnen laten deelnemen, en ook dit jaar was er geen 

vervoer voorzien. 

 

SIAL in de wereld 

- Lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

*Actieve deelname aan Platformen van VWV  

“ Beleid & Beweging”: 2 juli, 4 oktober, 29 november 

“Standpuntbepaling”: 31 mei Knelpunten opvang in België   

“Individuele begeleiding”: 8 maart 2011: “Geestelijke gezondheidszorg voor 

asielzoekers en vluchtelingen”.  Ali Mogadam van Odicé kwam vertellen over het 

project Mind-Spring, een samenwerking tussen Odicé, Intercultureel Netwerk 

Gent en PRIC Limburg. (http://www.odice.be/page.php?id=117) 

- Verder namen vrijwilligers van SIAL deel aan: 



*4 februari: colloquium Vrouwenbesnijdenis en Religie. Organisatie: GAMS 

(Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles www.gams.be) 

*23 maart Algemene Ledenvergadering VWV: deze vond dit jaar plaats op de 

locatie van “Minor Ndako”: opvang van minderjarige vreemdelingen, waar we ook 

informatie over de werking van dit centrum kregen.  

*20 juni Wereldvluchtelingendag: Vluchtelingenwerk zette ook in 2011 op 20 juni 

samen met heel wat andere Belgische organisaties wereldvluchtelingendag in de 

kijker. In 2011 stond deze dag in het teken van de 60ste verjaardag van de 

Conventie van Genève: dit verdrag werd in het leven geroepen op 28 juli 1951 om 

vluchtelingen te beschermen. VWV organiseerde net als verenigingen uit heel 

Europa een umbrella-event met als centraal symbool de paraplu die staat voor de 

bescherming van vluchtelingen. Op 20 juni in Brussel vanaf 7u 's morgens werden 

er in verschillende stations flyers uitgedeeld met eisen en verhalen van 

vluchtelingen. In Vlaanderen kon je de flyers bemachtigen in de stations van 

Aalst, Antwerpen Centraal, Antwerpen Berchem, Brugge, Brussel Noord, Brussel 

Centraal, Brussel Zuid, Kortrijk, Gent Sint-Pieters, Gent Dampoort, Hasselt, 

Leuven, Sint-Niklaas en Wetteren. SIAL nam deel aan de actie in Leuven en 

coördineerde die ook. 

*Vluchtelingenwerk Vlaanderen is in maart 2011 gestart met het Europees 

Vluchtelingenfonds (EVF)-project “Toegankelijkheid van diensten”. Dit project 

brengt de knelpunten in kaart die de toegang tot reguliere diensten (OCMW, 

VDAB, …) bemoeilijken voor erkende vluchtelingen en wat de gevolgen daarvan 

zijn voor hun armoedesituatie en integratietraject.   

SIAL-deelname aan deze vergaderingen in 2011:4 juli, 10 oktober en 12 

december. (In juni 2012 wordt dit project voorgesteld op een studiedag.) 

*e-mail actie naar de parlementariërs over de toen aan de gang zijnde 

besprekingen over de wetsvoorstellen  om de opvangwet, de asielprocedure en 

het terugkeerbeleid te wijzigen.  

*9 oktober: trefdag Vluchtelingenwerk ‘Schrijf mee aan een nieuw verhaal' in 
het Zuiderpershuis te Antwerpen 
*11 oktober: seminarie ingericht door Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ en 
het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen “De vluchtelingen van gisteren. 
Dezelfde als die van nu?”  
*14 oktober: opleiding VWV: modereren van vertoning film “Illégal”. 
*19 oktober Wetstraat. Actie ‘Stop de opvangcrisis - Geen mensen op straat 

deze winter’: In de dwarrelende sneeuw vroeg een brede coalitie van middenveld- 

en mensenrechtenorganisaties op woensdag 19 oktober aandacht voor de 

asielzoekers die deze winter  moesten overleven in de vrieskou. 

(http://www.vluchtelingenwerk.be/actueel/nieuwsitem.php?n=1011) 

*26 november algemene vergadering VWV: met een gedachtewisseling met 

Mevrouw Fanny François, Directeur - Generaal Fedasil. Opvang in België: 

http://www.vluchtelingenwerk.be/actueel/nieuwsitem.php?n=1011


presentatie met de belangrijkste cijfergegevens van het opvangnetwerk, de 

getroffen maatregelen tijdens de afgelopen twee jaar, de maatregelen die nog 

noodzakelijk zijn om uit de crisis te geraken alsook onze ambities voor de 

komende jaren.  

*19 december: conferentie: pedagogie en Theater van de onderdrukten - 19 

december te Leuven Provinciehuis. Org. Pax Christi 

* Landeninfo (dienst van VWV) 

Contacten omom actuele en correcte informatie in te winnen over de situatie in 

Mogadishu, Somalië, en over Ethiopië, waar het gezin van een vluchteling 

verbleef. 

* tientallen vragen aan de juridische helpdesk (samenwerking tussen 

Vluchtelingenwerk en het Centrum Migratie-Integratie) over asielprocedure, 

rechten van mensen zonder papieren, gezinshereniging, werk en opleiding, 

regularisatie, ...  

*SIAL kreeg een exemplaar van het jaarverslag van Vluchtelingenwerk (dat van 

2010 is te raadplegen op www.vluchtelingenwerk.be/actueel ) 

*SIAL nam deel aan de campagne met als slogan: De make-over van een leven. 

Ongevraagd en toch geslaagd”. VWV richtte in deze campagne de schijnwerpers 

op  levensverhalen van vluchtelingen die in België de noodzakelijke, bescherming 

vonden en slaagden in de opbouw van een nieuw leven. Speciaal de belangrijke rol 

die hun band met een vrijwilliger hierin speelde werd benadrukt. De campagne 

was bedoeld voor een ruim publiek. 

 

De Opvangcrisis 

Ook dit jaar speelde Vluchtelingenwerk Vlaanderen een belangrijke sturende, 

coördinerende en actieve rol in het lenigen van het ergste leed: sinds jaren 

bemannen ze het soep-infopunt, waar nieuwe asielzoekers terecht kunnen voor 

een eerste onthaal met soep en basisinformatie. VWV is ook één van de 8 ngo's 

die “SOS opvang” op poten zette: sinds einde 2011 bieden zij elke nacht 

onderdak en sociale begeleiding aan een 150-tal families en alleenstaanden. 

Daarmee lenigen zij een deel van de nood die ontstaan is doordat de overheid in 

haar wettelijke verplichtingen tekort schiet.  

 

De opvangcrisis op de agenda van het OCMW van Lubbeek. 

Vorig jaar werd een beslissing tot het oprichten van een Lokaal Opvang Initiatief 

voor minderjarige niet begeleide vreemdelingen goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van Lubbeek. Contacten met FEDASIL werden gelegd. 

De eerste stap, het huren of kopen van een woonst, is echter nog steeds niet 

gezet. Wij stellen ons de vraag of de politieke wil en de moed wel bij alle 

beleidsverantwoordelijken aanwezig is om deze beslissing ten uitvoer te brengen. 

Financieel heeft het OCMW – en dus de gemeente -  hier alleszins niets bij te 

http://www.vluchtelingenwerk.be/actueel


verliezen, integendeel. Het gaat hier dus enkel en alleen over keuzes en 

engagement. 

In de persoon van één van onze SIAL-leden, die sinds jaren een rijke ervaring 

heeft opgebouwd als voogd van minderjarige asielzoekers, krijgt het OCMW 

bovendien  gratis deskundige hulp en advies. Aan de beleidsverantwoordelijken 

van het OCMW en van de gemeente om daar ook iets mee te doen! 

 

Vorming: 

Behalve de deelname aan de seminaries en colloquia: opvolgen van de 

nieuwsbrieven van  Kruispunt M-I (kruispunt Migratie en Integratie, voorheen 

VMC) en VWV (Vluchtelingenwerk Vlaanderen) over vreemdelingenrecht, 

diagon@@l,  e-fugee, medimmigrant nieuwsbrief, terugkeerpraktijk, 

nieuwsbrieven van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen, briefing door 

Vluchtelingenwerk over de actualiteit, Kinderen zonder papieren, KMS (Kerkwerk 

multicultureel samenleven), Foyer vzw, Progress Law, Pax Christi.  

 

 

BESLUITEN 

 

De sociale uitsluiting en de armoede, waarmee vele families en alleenstaanden, 

zowel legaal als illegaal verblijvend, geconfronteerd worden, leren ons veel over 

de mechanismen die armoede genereren en bestendigen. 

 

In de loop van 2011 groeide onze groep weer aan met enkele nieuwe vrijwilligers. 

Zowel voor de Nederlandse les, de kinderopvang en de huistaakbegeleiding en de 

sociale begeleiding, namen ze verantwoordelijkheid op. 

Voor de medewerkers van SIAL betekende 2011 een verdieping van de contacten 

met de families en alleenstaande personen, die we al zo lang kennen, met hun 

respectievelijke culturele achtergrond. We verwelkomden enkele nieuwkomers in 

Lubbeek en enkele vluchtelingen die we ontmoetten als vrienden en kennissen van 

onze “oud-komers”. 

We bleven geconfronteerd  met de problematiek van mensen zonder papieren: 

overleven zonder arbeidsvergunning van onzeker zwart werk, in voortdurende 

angst om opgepakt en opgesloten te worden. Gelukkig kregen ook dit jaar enkelen 

onder hen een verblijfsvergunning. Zij vonden zeer vlug werk en kunnen eindelijk 

aan hun toekomst bouwen. Diegenen die ongelukkigerwijze toevallig niet binnen 

de zeer arbitraire criteria van de regularisatiecampagne vielen, blijven voorlopig 

tot hun miserabel leven veroordeeld. De signalen vanuit de politieke wereld zijn 

weinig bemoedigend. 

 



We willen ons verder inzetten voor individuele hulpverlening, maar ook streven 

naar structurele verbeteringen. We willen de mechanismen van sociale uitsluiting 

aankaarten bij bestuurlijke instanties, CAW's, politieke partijen en 

mandatarissen, vakbonden, grote organisaties zoals Vluchtelingenwerk en 

Kruispunt M-I en ngo's zoals Welzijnszorg.  

 

Onze dank gaat speciaal uit naar 

 

De Dienst Bevolking van het gemeentehuis van Lubbeek voor de vriendelijke 

dienstverlening 

De Bibliotheek van Lubbeek voor het vriendelijke onthaal 

De dienst Vluchtelingenonthaal van het CAW Leuven, voor de deskundige, 

vriendelijke en correcte dienstverlening  

De scholen van Groot Lubbeek, de middelbare scholen in de regio, voor de inzet 

van hun leerkrachten en directies  

 Vele medische en paramedische hulpverleners, in Lubbeek, Leuven, Tielt-Winge 

en Tienen voor hun toewijding, beschikbaarheid en generositeit  

 EH Ghekiere van het Geleeg voor zijn warme en genereuze onthaal 

 De Zusters Dominicanessen voor het ter beschikking stellen van een 

stapelplaats  

 

Juristen en advocaten die correct en met grote inzet en toewijding hun werk 

deden en dikwijls ook buiten hun officiële opdracht, belangeloos beschikbaar 

waren voor occasioneel advies 

 

Wij bedanken alle personen en organisaties die ons financieel of op enigerlei 

andere wijze hielpen bij het onthaal van vluchtelingen en andere kansarmen in 

Lubbeek en elders. 

Dank aan alle Lubbekenaren met een gastvrij en warm hart! 

 

De SIAL-groep 

 

 

 

 

 

SIAL ontving 60 euro als werkingskrediet in 2011 

 

 

 

 



11.groep Lubbeek 

 

Contactpersoon: Pieter Laga 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nieuw bloed: gezocht en gevonden 

 

In 2011 startte de 11.groep van Lubbeek met een wervingsactie om nieuwe 

medewerkers aan te trekken. Een grondige brainstorm en voorbereiding hielpen 

ons om de zaken efficiënt aan te pakken. We keken ook eens over het muurtje 

naar andere 11.groepen die eerder al succes boekten. We formuleerden haalbare 

doelstellingen, we kozen concrete actiepunten, we stelden een strakke timing op 

en we verdeelden de taken volgens goesting en draagkracht. Dat alles gebeurde 

onder de begeleiding en met de steun van Warre, een gespecialiseerde 

medewerker van 11.11.11-nationaal. 

 

De wervingsactie verliep op twee fronten: 

 

Er was een opgemerkte affiche- en flyercampagne op de Lubbeekse openbare 

plaatsen. Geen bibliotheek, winkel of dokterskabinet, of ze kregen bezoek van 

een 11.groeper met het verzoek om affiches te hangen of flyers te leggen. Vanaf 

september gaven de Lubbeekse bibliotheekmedewerkers in de 3 filialen 250 

wervende bladwijzers mee met de klanten. 

Op alle affiches, flyers en bladwijzers stond een ludieke vacature voor een 

‘straatmadelief’. Die was bedoeld om nieuwe mensen aan te trekken voor de huis-

aan-huisomhaling. 

Diezelfde vacature werd ook opgenomen in verschillende lokale tijdschriften, 

zoals Kerk en Leven en het gemeentelijk infoblad. Ook de jeugdbewegingen en 

verenigingen werden aangesproken om de vacature kenbaar te maken. 

 

Daarnaast deden we op zaterdag 15 oktober een marathon-telefoonronde in het 

gemeentehuis, met de gewaardeerde volle steun van het gemeentebestuur. De 

gemeente stelde ons een vergaderlokaal en 2 telefoonlijnen ter beschikking, voor 

een hele dag. Het belwerk namen een ploeg vrijwilligers van de 11.groep voor zijn 



rekening.  Ook hier was een grondige voorbereiding de sleutel tot succes. De 

telefoonlijsten werden zorgvuldig samengesteld uit mensen die al op een of 

andere manier sympathie hadden laten blijken.  

 

Ten slotte spraken we af om onze communicatie beter te stroomlijnen. 

 

Al deze inspanningen bleven niet zonder succes: nog voor de campagne begon 

mochten we elf nieuwe vrijwilligers verwelkomen! 

 

Voor de allereerste keer vond er ook een meebrengbrunch plaats op 20 

november, in de refter van de basisschool in Pellenberg. Alle oude en nieuwe 

medewerkers waren daar welkom met hun gezin. In een gezellige sfeer, met live 

muziekorkestje, kon iedereen napraten en kennismaken, of wilde plannen smeden 

voor de volgende actie. De banden werden aangehaald. Op dit evaluatie- en 

bedankmoment voor alle medewerkers waren er 34 aanwezigen. 

Wil jouw vereniging volgend jaar ook meedoen? Heb je zin om bij de 11.groep te 

komen? Laat dan snel iets weten op 11groeplubbeek@gmail.com  of 

0495/18.90.78.  

 

 

2. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking 

 

Behalve naar de wervingsactie ging natuurlijk heel wat energie naar de gewone 

11.11.11-actie. De 11.groep vergaderde op 15/3, 6/4, 10/5, 27/6, 29/8, 13/10, 

24/11. Daarnaast was er een druk e-mailverkeer en bijeenkomsten van kleinere 

werkgroepjes om de activiteiten voor te bereiden. 

 

11.groep Lubbeek nam in 2011 deel aan verschillende activiteiten die soms het 

lokale overstijgen: 

 

Het nieuwjaarsmoment van 11.11.11 op 5 februari 2011 in Brussel. Daar kregen we 

een grote inhoudelijke brok over de klimaatcampagne voorgeschoteld, met 

verschillende buitenlandse gasten en partners. 

 

Op zondag 27 maart toog een afvaardiging naar de 11.groep van Kampenhout voor 

de plechtige overhandiging van de wisselbeker De Gouden Elf, een prijs die 

11.groep Lubbeek in 2010 in de wacht sleepte. 

 

Op 21 mei 2011 waren we met een ruime delegatie in het Provinciehuis te Leuven 

voor de Inspiratiedag: een dag vol frisse ideeën, leuke modellen, inspirerende 

mailto:11groeplubbeek@gmail.com


voorbeelden uit andere gemeenten, kortom een leuke voormiddag voor 11.groepen 

die nieuwe ideeën wilden opdoen voor hun financiële actie.  

 

Op 9 september had de startdag van de nieuwe klimaatcampagne plaats in 

Sterrebeek. Ook hier was onze 11.groep present.  

 

Op 25 november werden in zaal Santro de cultuurpenningen uitgereikt. De 

cultuurraad had 11.groep Lubbeek geselecteerd voor een cultuurpenning, omwille 

van  het culturele accent dat 11.groep Lubbeek legt in zijn acties. 

 

Ten slotte waren wij ook aanwezig op de provinciale bedankavond van 11.11.11 op  

9 december in Wezemaal. 

 

 

3. Waarover ging de 11.11.11-actie 2011? 

 

De Vlaamse Noord-Zuidbeweging richt zijn aandacht in 2011 en 2012 op de 

nefaste gevolgen van de klimaatsveranderingen voor het Zuiden: het Noorden 

verhindert de ontwikkeling van het Zuiden. 

 

De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door het massale gebruik van 

fossiele energieproducten (petroleum, steenkool, gas) in het Noorden die zorgen 

voor hele hoge emissies van broeikasgassen. De gevolgen ervan zijn echter vooral 

voor de mensen in het Zuiden. Zij krijgen te maken met gebrek aan water in 

sommige streken en teveel in andere.  

 

In Noord- en West-Afrika wordt het droger, met als resultaat een lagere 

voedselproductie en het opdrogen van rivieren en bronnen. Op andere plaatsen 

zijn er meer dan vroeger stormen en overstromingen. De stijging van de 

zeespiegel zal er op termijn ook voor zorgen dat hele landsdelen onder water 

verdwijnen. De stijging van de temperatuur zorgt ook voor het smelten van de 

ijskappen op bijv. de Kilimanjaro en het Andes-gebergte, met als gevolg een 

gevaar voor de drinkwatervoorziening. 

 

Om het Zuiden de kansen tot ontwikkeling te bieden, moet:  

 het Noorden vooral kiezen voor minder energieverbruik en massaal 

inzetten op hernieuwbare energiebronnen die geen nadeel opleveren voor 

het Zuiden. 

 men de financiële inspanningen opdrijven om de millenniumdoelstellingen te 

bereiken.  

 



Bijkomend geld is nodig voor aanpassingen, de ontwikkeling op basis van niet-

fossiele brandstoffen en het behoud of duurzaam beheer van de bossen. Geld 

dat bovendien goed en democratisch moet worden beheerd, en dus best in 

Verenigde Naties-verband in plaats van door de Wereldbank en regionale 

ontwikkelingsbanken.  

 

Voor de Noord-Zuidbeweging en voor de partners in het Zuiden is inspelen op de 

klimaatverandering van cruciaal belang voor ontwikkeling. 

 

Iedereen erkent de noodzaak van ernstige beleids- en financiële maatregelen 

vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel. De daden blijven achterwege. Als we 

geen echt antwoord bieden op de klimaatuitdagingen dan zullen morgen meer 

mensen gebrek hebben aan het levensnoodzakelijke water en voedsel, 

gezondheidszorg en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

11.11.11 volgt daarom de klimaatbeslissingen op nationaal, Europees en 

internationaal niveau, om de stem van het Zuiden ook hier te laten weerklinken.  

 

  

4. Klimaatcampagne 2011 in Lubbeek 

 

Tijdens het drukke actieweekend vonden in Lubbeek volgende activiteiten plaats: 

 

- Het Sint-Maartensvuur op donderdagavond 10 november door de Scouts en 

KLJ Lubbeek en Amnestygroep Lubbeek. 

- Op vrijdag 11 november nodigden de Scouts van St-Kwinten Linden alle 

inwoners uit voor de jaarlijkse spaghettislag.  

- De leerlingen van de 5e en 6e klas van de Vrije Basisschool ‘De Linde’ hielden 

hun jaarlijkse voettocht, gesponsord door ouders, familieleden, vrienden en 

buren.  

 -  Tijdens de eerste twee weken van november werden in 5 bakkerijen van 

Lubbeek nagenoeg 8.000 broodzakken gebruikt met een opdruk over de 

11.11.11-actie. Met dank aan de deelnemende bakkerijen! 

- Een 80-tal medewerkers deed de huis-aan-huisomhaling, met gelukkig mooier 

weer dan vorig jaar. Er werden 341 pakjes wenskaarten en 300 fluostiften en 

150 zakje zaad verkocht. 

 

 

 

 

 



5. Financiële opbrengst 2011: een record 

 

De vrijwilligers van 11.groep-Lubbeek haalden in 2011 met de huis-aan-

huisrondes, de rechtstreekse overschrijvingen en de activiteiten zomaar 

eventjes 26.001,12 euro op. Dat is een absoluut record. In heel Vlaanderen 

haalde 11.11.11 met zijn klimaatcampagne ook een recordbedrag. 

 

De stratenronde van meer dan 80 vrijwilligers blijft een klassieker. Maar de 

activiteiten van de Lubbeekse verenigingen zijn even belangrijk. Die leverden in 

totaal 6.550,59 euro op.  

 

Het 11.11.11-comité diende bij het College van Burgemeester en Schepenen van 

Lubbeek een aanvraag in voor projectsubsidie voor een project in Indonesie 

onder de titel “negatieve impact van mijnbouw op klimaat en gemeenschap.” De 

plaatselijke partnerorganisatie is JATAM 

 

 

Sponsorwandeling Vrije Basisschool “De Linde” 1043,05 euro 

Sint-Maartensvuur  scouts en KLJ Lubbeek 1607,54 euro 

Spaghetti Scouts Linden 3900 euro 

Straatcampagne 19.450,53 euro 

Totale opbrengst 26.0001,12 euro 

 

 

6. De Ronde van 11 

 

In 2011 vond geen Ronde van 11 plaats. Maar de Ronde van 11 in 2012 werd wel 

onderzocht en voorbereid. We vergaderden samen met een vertegenwoordiger 

van 11.11.11-nationaal om de mogelijkheden voor 2012 te onderzoeken. De 

gemeente Lubbeek verzekerde ons in dat geval alvast van zijn volle steun.  

 

 

 

De GRIS kende een werkingstoelage goed van 1012 euro de werking in 

21011 

Het ingediende project van 11.11.11. kreeg een projectsubsidie van 

1571 euro. 

 

 

 



                                                     

 

 

Wereldsolidariteit – 2011 

 

 

Contactpersoon: Guy Sprengers 

 

Na het opdoeken van KWB is er geen rechtstreekse link met de Lubbeekse  

bevolking, echter via de Stuurgroep Wereldsolidariteit Leuven wordt het  

belang van deze ngo binnen de gemeente onderhouden. Vertegenwoordigers  

zijn Roland Van Criekingen en Guy Sprengers. 

 

Wereldsolidariteit, de ngo van de christelijke zuil, is vertegenwoordigd in de 

GRIS. 

Stuurgroep WS Leuven en Partenariaat: samenwerkingsovereenkomst tussen 

enerzijds de CGTG van Guatemala, en anderzijds het ACW (Verbond Leuven), 

ACV (Verbond Leuven) en Christelijke Mutuatiteit (Verbond Leuven), die reeds in 

november 2008 officieel verlengd is voor de periode 2008 – 2013. In dat kader 

heeft een nieuwe inleefreis plaats gevonden in november 2010.  

De Lentecampagne van Wereldsolidariteit heeft zich in 2011 toegelegd op de 

gezondheidszorg onder de naam: ‘Kom op voor gezondheid, wereldwijd’. 

Opnieuw een campagne die over twee jaar gespreid wordt. Wereldwijd hebben 

2,5 miljard geen toegang tot basisgezondheidszorg. Elke dag sterven 30.000 

kinderen aan ziekten die te voorkomen zijn, zoals diarree, malaria en mazelen, 

omdat ouders de dokter of medicijnen niet kunnen betalen, omdat 

gezondheidscentra te ver zijn. Ook een gevolg van regeringen die te weinig 

belang hechten aan de gezondheid van hun bevolking.  

 

Het goede nieuws is dat mensen zich verenigen en hun gezondheid zelf in handen 



nemen. Door ziekenfondsen op te richten. Betaalbare geneesmiddelen aan te 

bieden. Te zorgen voor een ziekteverzekering en toegankelijke gezondheidszorg. 

Wereldsolidariteit ondersteunt organisaties in het Zuiden die werken aan 

toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. Samen met CM, Kazou, OKRA en 

Ziekenzorg cm voert Wereldsolidariteit campagne. Om beleidsmakers in Noord 

en Zuid onder 

 

 

druk te zetten en een degelijk gezondheidsbeleid uit te werken, in samenwerking 

met sociale bewegingen en mutualiteiten in hun land. 

Er zijn petities aangeboden, gericht aan de Belgische Eerste Minister en aan de 

minister van Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast was er de mogelijkheid om 

activiteiten te organiseren onder de titel ‘Hart voor het Zuiden’. 

Meer informatie is terug te vinden op www.wsm.be/campagnes/kom-op-voor-

gezondheid-wereldwijd  

Op donderdag april organiseerde de Gris, in samenwerking met CM gewest 

Winge, een ‘Bewogen vertelling’, onder de titel ‘Guatemala, land van de eeuwige 

lente?’. Drie inleefreizigers brachten verslag van hun ervaringen tijdens de 

inleefreis van november. Deze zeer boeiende avond vond plaats in zaal Santro. 

Tevens was dit een gelegenheid tot terugkoppeling van de werking van 

Wereldsolidariteit in Guatemala, aan de Lubbeekse bevolking. 

 

Vergaderingen van de stuurgroep WS Leuven: 

Terugkoppeling van deze vergaderingen gebeurt waar nodig aan de GRIS op het 

dagelijks bestuur en/of op de Algemene Ledenvergadering. 

 

 20 januari: contact stuurgroep met de inleefreizigers 

 9 februari: try-out getuigenis  

 10 februari: startdag Wereldsolidariteit in Schaarbeek 

 17 februari: stuurgroep 

 17 maart: stuurgroep 

 7 april: regionale startdag van de campagne Kom-op-voor-gezondheid-

wereldwijd in UZ Gasthuisberg Leuven 

 14 april: getuigenis inleefreis, ism CM gewest Winge, in zaal Santro, Binkom. 

 22 april: stuurgroep 

 8 mei: Mano mundo, wereldfestival in Boom 

http://www.wsm.be/campagnes/kom-op-voor-gezondheid-wereldwijd
http://www.wsm.be/campagnes/kom-op-voor-gezondheid-wereldwijd


 9 mei: Internationale week, bezoek twee vakbondsmensen uit Indonesië in 

Gasthuisberg, Leuven. 

 19 mei: stuurgroep 

 25 mei: stuurgroep 

 16 juni: stuurgroep 

 15 september: stuurgroep 

 

 28 september: Guatemala-avond in Herent 

 20 oktober: stuurgroep 

 14 november: terugkomdag Inleefreis Guatemala (één jaar later) 

 30 november: ontmoeting met twee jongeren van MTC-Guatemala 

 15 december: stuurgroep 

 

 

 

Wereldsolidariteit ontving € 1571,42 projectsubsidie (Financiering voor 

CGTG en MTC Guatemala), voor activiteiten op het vlak van de 

‘Arbeidsrechten’, ‘Sociale bescherming’ en ‘Jobcreatie’‘, en kadert in een 

meerjarenplanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vredeseilandencampagne Lubbeek 

 

 

 

Contactpersoon Gerda Liekens 

 

Op 14, 15 en 16 januari gingen overal in Vlaanderen duizenden vrijwilligers de 

straat op voor Vredeseilanden.  Ze vroegen steun en aandacht voor 

boerenfamilies wereldwijd. Die zijn volgens Vredeseilanden de locomotief voor 

de ontwikkeling in hun land en een antwoord op de mondiale voedselcrisis. 

 

Campagne 2011 

Boeren verdienen meer, zo vat Vredeseilanden het samen. "Als boeren een 

inkomen verdienen, ontstaat er een domino-effect van ontwikkeling." 

Dat maakt Vredeseilanden tijdens deze campagne duidelijk aan de hand van het 

verhaal van Justin Kasayi uit Congo.  Met de steun van Vredeseilanden 

investeerde Justin in een broedmachine.  Die machine kan elke twee weken meer 

dan 700 eieren uitbroeden - zo’n 18.000 kippen per jaar.  Een deel wordt 

rechtstreeks verkocht aan duizenden boerenfamilies uit de streek, die op hun 

beurt kippen kunnen kweken en verkopen.  Hierdoor stijgt het inkomen van de 

boerenfamilies, waardoor op termijn meer dan 22.000 kinderen uit de regio naar 

school kunnen gaan. 

 

De lokale actie 

Op zaterdag 15 januari 2011 bundelen verschillende vrijwilligers hun kracht en 

verkopen voor 3040,88 euro aan de Delhaize in Kessel-Lo. 

 

 

 

Vredeseilanden Lubbeek deed geen beroep op de werkingskredieten van  

de GRIS.  

Ze ontving wel een projecttoelage van € 1571  euro voor het project in 

Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artsen Zonder Vakantie Lubbeek 

 

 

 

 

www.azv.be 

 

Contactpersoon Jos Swinnen 

 

** Ik nam deel aan de mondiale dag in het St. Jozefscollege in Aarschot waar ik 

op 8/2/2011 voor 4 klassen een voordracht gaf over doel, werking van AZV en 

vertelde over mijn persoonlijke ervaringen in het humanitaire werkveld. 

 

** Op 14/2/2011 had ik een kennismakingsbriefing ivm een nakende missie naar 

RD Congo. 

 

** Op 14/2/2011 deed ik hetzelfde in de verplegingsopleiding in Hasselt 

 

** De geplande medisch-humanitaire missie naar Kinshasavan 15/3/2011 werd 

verplaatst naar 18/3/2011 

Ik keerde terug op 31/3/2011 om zelf een heelkundige ingreep te ondergaan 

 

** Op 22/4/2011 nam ik deel aan het Afrikafilmfestival, de opbrengst van de 

avond was voor AZV, waarvoor dank  

 

** Ik volgde op 12/5/2011 een cursus over behandeling van vaginale fistels in het 

UZA te Antwerpen 

 

** Op 17/9 volgde ik een dagcursus over huidletsels in Afrika, georganiseerd in 

Mechelen door AZV 

 

** Ik nam deel aan een Afrikaanse avond op 17/10/2011 

 

** Op 13/10 was er weer de hele dag les in Mechelen,door AZV georganiseerd 

over koorts,Aids..... 

 

http://www.azv.be/ned/voorstelling/index.html
http://www.azv.be/


** Op 4/11/2011 kreeg ik een rondleiding in Leuven over de raakpunten met 

Congo in deze stad 

 

** op 26/11/2011 was ik aanwezig op de jaarvergadering van AZv in Brussel 

 

 

 

 

Op 16/1/2012 zal ik waarschijnlijk vertrekken voor een missie in Kisantu, RD 

Congo 

 

 

 

 

 

Artsen zonder vakantie kreeg 11571 euro projectsubsidies van de GRIS in 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BROEDERLIJK DELEN, WELZIJNSZORG EN HET GELEEG 

 

 

 

Contactpersoon Mia Ulens 

 

WELZIJNZORG en BROEDERLIJK DELEN 

 

Via visualisering (affiches) en info (brochures, parochieblad , preek)  komt 

Welzijnszorg niet alleen in de kijker maar  via collectes  wordt WZZ ook 

daadwerkelijk gesteund. 

 

Broederlijk Delen laat groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen uitvoeren. 

Het ondersteunen van de eigen plannen geeft echt resultaat in de strijd tegen 

armoede en systemen van onrecht.  

Die boodschap van B. D. zit verweven in de liturgische vieringen van de 

plaatselijke kerken. 

Spiritualiteit (aangepaste bijbel en andere teksten) én solidariteit ( collectes ) 

gaan er samen. 

De boodschap van B. D. krijgt ook aandacht in de plaatselijke scholen en wordt 

tegelijkertijd vertaald in een doe-activiteit. 

Een plaatselijke en geregistreerde  editie ” KOFFIESTOP” voor jan en alleman 

werd voor een 3de X ingericht in de SANTRO door kandidaat-vormelingen.  

 

HET GELEEG 

 

Het Geleeg blijft op de eerste plaats een ontmoetingsruimte en geeft ook 

letterlijk ruimte aan Sial, Gris, 11.11.11.  

 

Het iets gemeen hebben met” het winkeltje om de hoek ” zit er eigenlijk niet 

meer in. We leven intussen in een samenleving met veel grote winkels in de buurt. 

Daar is alles : ook bio en fair trade  producten beginnen er hun plaatsje te 

krijgen. 

Dat neemt niet weg dat er ten allen tijde een depot blijft van Mayahoning ( waar 

het meer dan 35 jaar terug mee begon) en  dat er steeds wat Oxfamkoffie,  

wereldwinkelwijnen& fruitsappen voorhanden zullen zijn . Een aantal  

verenigingen bestelde heel wat voor hun plaatselijke activiteiten, dat kan nog 

steeds doorgaan. Want mee schakel zijn om een rechtvaardigere wereld te 

realiseren  ligt immers helemaal in de lijn van Het Geleeg. 



Het Geleeg is in principe elke zaterdagvoormiddag open. ( tussen 10en 13 uur) 

Info, suggesties, vragen en  bestellingen kan steeds via 0472/77.85.46.  

Vooral verenigingen, groepen plaatsen er hun bestellingen voor feest of andere 

(tafel)bijeenkomsten en initiatieven. Op die manier prikken ze mee gaatjes in de 

onverschilligheid en wordt het FAIR TRADE denken meteen FAIR TRADE doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AAAmmmnnneeessstttyyy                                    BBBrrriiieeefffsssccchhhrrriiijjjfffgggrrroooeeeppp      

IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll                                                               LLLuuubbbbbbeeeeeekkk   

SSSccchhhrrriiijjjfff   zzzeee   vvvrrriiijjj   
 

 

Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 

Overzicht activiteiten 2011 

 

Contactpersoon: Marianne Costeur 

 

Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na. De 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij de leidraad.  In de 

campagnes en acties van Amnesty International staat steeds een thema of land 

centraal.  

Amnesty International is zowat overal ter wereld aanwezig en telt  2,8 miljoen 

leden, activisten en donateurs verspreid over meer dan 150 landen. Meer dan 

8000 lokale groepen zijn overal ter wereld actief en in meer dan 50 landen zijn 

secties opgericht. 

Amnesty bestrijdt niet alleen schendingen die worden begaan door overheden,  

zoals foltering en de doodstraf, maar ook schendingen in de privé-sfeer zoals 

huiselijk geweld en schendingen van sociaal-economische rechten. 

Amnesty volgt de situatie van mensen die gevaar lopen op de voet. Ze berichten 

in detail over allerlei mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld. Elke dag 

reageren mensen vanuit de hele wereld tegen deze schendingen. Ze sturen 

brieven, e-mails en online oproepen met als gevolg: duizenden proteststemmen. 

Al die proteststemmen blijven ook niet zonder effect. In ongeveer één vierde 

van de gevallen is er verbetering in de situatie: een gevangene wordt vrijgelaten, 

iemand die "verdwenen" was, komt boven water, een doodvonnis wordt omgezet,... 

De “goed nieuws” berichten, en bijkomende informatie,  vindt u op de website van 

Amnesty:  http://www.aivl.be.  

Help je graag van thuis uit en kan je best even tijd maken? Help mensen in 

gevaar en word Amnesty briefschrijver. Samen met Amnesty International stuur 

je brieven, e-mails en faxen naar de autoriteiten van een land waar de 



mensenrechten geschonden worden. Het gaat dan over marteling, doodstraf, 

ontvoering, bedreiging, discriminatie, intimidatie, gevaar voor arrestatie, ... 

Schrijf, mail of fax met ons mee en laat weten dat voor jou 

mensenrechtenschendingen niet, nooit door de beugel kunnen. 

In 2011 telde de Lubbeekse briefschrijfgroep drieenveertig leden. Elke maand 

selecteren wij drie brieven uit de actuele schrijfacties van Amnesty. Die acties, 

samen met  achtergrondinformatie en voorbeeldbrieven, worden bekendgemaakt 

in de folder “Amnesty in Actie” en op de website http://www.aivl.be.  De brieven 

zijn opgesteld in het Nederlands, Engels of Frans, soms ook in het Spaans of in 

het Duits.  

Maandelijks organiseert onze Lubbeekse briefschrijfgroep een gezamenlijke 

briefschrijfavond, waarbij we drie brieven schrijven. Gemiddeld nemen een tien 

tot twaalf leden deel aan deze bijeenkomst. De andere leden schrijven hun 

brieven thuis. De briefschrijfavonden worden meestal aangekondigd via de 

activiteitenkalender van het gemeentelijke informatieblad. 

Tijdens de mensenrechtenweek in december 2011 werd de aandacht gevestigd op 

de verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  

Een andere activiteit waar de voltallige Amnestygroep Lubbeek al heel wat 

jaren, ook in 2011, aan meewerkt is de 11.11.11 actie, meer bepaald 

verzorgen wij ‘de keuken’ van het St. Maartensvuur. 

 

 

 

De amnestygroep ontving 250 euro werkingstoelage in 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrije Basisschool Sint-Martinus Lubbeek 

2011 

 

Contactpersoon: Tine De Vos, Maria Sprengers 

 

Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking  

 

 

Januari 

 

Tijdens de maand januari stond de Damiaanactie centraal. 

Een animator van de Damiaanactie komt een filmvoorstelling geven en gaf ons 

meer uitleg over de ziekten tbc en lepra. (4de- 6de leerjaar) en de projecten van 

het komende jaar.  Hij liet ons ook even terugblikken op de actie van het 

voorbije jaar zodat we konden zien hoe de mensen verder geholpen waren.In de 

klassen werd dit thema verder uitgewerkt. Ook de lagere klassen werken dit uit 

in de klas. 

 

Februari – maart 

 

Tijdens de vastenperiode werd er in de hele basisschool gewerkt rond het thema 

van Broederlijk Delen: Maak ons overbodig, steun de plannen in het zuiden. 

Het leven van de inwoners in Burundi is zwaar, maar verbetering van de landbouw 

en inkomen van de koffieteelt verhogen, wordt mogelijk met de steun van 

Broederlijk Delen. 

Er was een gezamenlijke opening met de gehele school. 

Op het einde van de vastenperiode hielden we een vastenvoettocht.   

We verzamelen dan geld in voor verschillende organisaties: dit jaar werd de 

opbrengst verdeeld onder de Damiaanactie en Broederlijk Delen en een derde 

actie Mwana Ukundwa, een organisatie die weeskinderen helpt in Rwanda. We 

kwamen met hen in contact via het GRIS. 

Ook was er een boeteviering, voorbereid door het 4de en 1ste leerjaar. 

 

Mei 

 

Het schoolfeest had als thema: Reizen.  De leerlingen gingen per leerjaar op reis 

naar een ander land en maakten hierrond een dansje. Dit gaf aanleiding om ook 

binnen de klassen kennis te maken met deze landen, inwoners,... 

 

 

 



 

September 

 

De Vlaamse vredesweek werd in alle klassen uitgewerkt. De kinderen maakten 

affiches over vrede. Deze werden tentoongesteld zodat iedereen ze kon 

bekijken. 

 

We werkten mee met 11-11-11 en riepen op om met de fiets of te voet naar 

school te komen om mee te werken aan het stoppen van de opwarming van de 

aarde. 

Iedereen met de fiets kreeg een plaatje om aan zijn fiets te hangen dat 

uitgegeven is door 11-11-11: 'Weer een auto minder!” 

 

 

 

Oktober 

Dag van de leerkracht: We stonden stil bij de internationale dag van de 

leerkracht. Met de hele school zongen we het Bellied om het project 'Saved by 

the bell' te steunen. Een symbolische actie van Studio Globo die aandacht vraagt 

voor leerkrachten overal ter wereld en voor het recht op onderwijs voor 

iedereen.  

 

In het derde leerjaar wordt oktobermaand, missiemaand uitgebreid uitgewerkt. 

De kinderen maken kennis met het werk van missiezusters: Moeder Teresa, 

Pater Damiaan, zuster Jeanne Devos en zuster Marleen Renders.   

 

November 

De leerlingen van het 4de leerjaar brachten een bezoek aan studio Globo te 

Brussel. 

Ze maakten kennis met het multiculturele aspect: “Wonen op het dak.” 

Dit werd later in de klassen van het vierde uitgebreid verder uitgewerkt.  

 

December 

 

Tijdens de advent sloten we ons aan bij Welzijnszorg. 

We werkten het thema 'Voeten op de grond, hoofd in de wolken' uit in de 

klassen, na het kennismaken van het thema in de vorm van een openingstoneeltje 

tijdens de eucharistieviering (door 5de leerjaar). 

Als afsluiter werkten de andere klassen een kerstbezinning uit. 

 

De VBS Lubbeek ontving 228 euro werkingskosten in 2011 



                                 VRIJE BASISSCHOOL “DE LINDE”   LINDEN 

 

Overzicht activiteiten Internationale samenwerking 

Januari 

Sterzingen ten voordele van Senegal: stichting Njokko Bok . Njokko Bok werkt 

onder de vleugels van de vzw “kinderen in de derde wereld” 

Het onderwijs is niet gratis en is voor de gemiddelde burger onbetaalbaar, 

hierdoor blijven vele kinderen ongeletterd. Wij willen helpen. 

 

Maart 

 

Actie Broederlijk delen in alle klassen. Verwerking van de brochure per graad. 

 

November 

 

De gesponserde wandeltocht van de vijfde en zesde klas tvv 11.11.11. De 

leerlingen krijgen dan informatie over de 11.11.11. actie 

 

December 

 

Actie Welzijnszorg in alle klassen. We starten het project op met de hele 

school. De brochure wordt per graad uitgewerkt. 

 

 

 

 

 

De GBS De Linde deed geen beroep op de werkingskredieten in 2011 

 

 

 

 


