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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 GRIS is een forum voor samenwerking: lokale samenwerking rond internationale 
thema ‘s. Denk globaal, werk lokaal! Lees er de jaarverslagen van de lidorganisatie maar 
op na! 
 In 2007 kreeg deze leuze inhoud, vooreerst uiteraard in de onderlinge samenwerking 
tussen de lidorganisaties, maar daarnaast ook in het realiseren van enkele nieuwe 
samenwerkingsverbanden. We noemen: het initiatief rond het stoelenproject in zaal 
Santro (in samenwerking met de Cultuurraad en de groep rond Anita Huybens), de 
werkgroep duurzaam beleid (in samenwerking met de Milieuraad), de voorbereiding van het 
Afrikafilmfestival 2008 (in samenwerking met AFF Leuven en Cultuurraad Lubbeek) en nog 
enkele nieuwe contacten die leidden tot een gast op de algemene ledenvergaderingen. 
Zonder onze ‘klassiekers’ te vergeten die garant staan voor de continuïteit, zorgden deze 
‘nieuwkomers’ voor de nodige stuwkracht naar de toekomst. 
 
 Ook op politiek vlak noemen we het werkjaar 2007 zonder aarzelen een 
scharnierjaar. Met de nieuwe bewindsploeg, vertegenwoordigd door de schepen I.S., 
Martine Vanbever, werden enkele duidelijke bakens uitgezet voor het realiseren van de 
beleidsprioriteiten Internationale Samenwerking 2007-2013.  
Er is een duidelijke prioriteit gesteld in de term ‘duurzaam beleid’. Er zijn enkele stappen 
ondernomen om dat ook ten gepaste tijde van de juiste implementatie te voorzien.  
De werkgroep, opgericht in samenwerking met de milieuraad, verkent ondertussen 
hieromtrent via de duurzaamheidspiegel, een globaal concept. Er is een expliciete keuze 
gemaakt voor Fair Trade door een proces op gang te brengen dat Lubbeek het Fair Trade 
label zal laten verwerven en het onderzoeken van de mogelijkheid om duurzaam om te 
springen met gemeentegelden staat ingeschreven in het meerjarenplan. 
Ook aan het ondertussen jarenlange pijnpunt, een verhoging van de financies werd 
tegemoet gekomen met een verhoging van de projectsubsidies voor 2008.  
 
Maar leest u dit jaarverslag toch maar vooral als een neerslag van wat er tijdens 2007 in en 
om de GRIS is gebeurd. De toekomst, ja, dat is natuurlijk ondertussen vandaag én morgen, 
maar daar berichten we u later over. 
 
Johan Flamez, voorzitter GRIS 
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Wie was er lid van de GRIS in 2007? 
 

 
 
  
De GRIS verenigde in 2007 achtentwintig personen.  
 
 
 
Er waren 15 stemgerechtigde leden: zij vertegenwoordigen de lokale actiegroepen in 
Lubbeek, waarvan het lidmaatschap bekrachtigd werd door het college van burgemeester en 
schepenen. 
De 5 afgevaardigden van de politieke partijen, 1 voor het OCMW en de schepen I.S. 
zijn als niet stemgerechtigd toegevoegd.  
Er waren ook 7 niet stemgerechtigde sympathiserende leden aangesloten. 
 
 
 
De 28 ingeschreven personen vertegenwoordigen: 
 
 
1. Negen Lokale Actiegroepen: 
-  11.11.11., Amnesty International, Broederlijk Delen, Roemeniëcomité, Vredeseilanden, 
Welzijnszorg en Wereldsolidariteit (KWB-Lubbeek) 
- Het Geleeg (fair trade, rechtvaardige voeding) en SIAL(steunpunt integratie asielzoekers 
Lubbeek)  
 
2. Een vertegenwoordiger en actief medewerker van Artsen zonder Vakantie. 
 
3. Twee jeugdverenigingen 
 
4. De vijf Lubbeekse politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad en het 
OCMW Lubbeek. 
 
5. 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 
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Guy Sprengers 
Guy.sprenger@telenet.be  
 
Penningmeester  
Pieter Laga    Tel: 016/62 09 41 
piet.laga@skynet.be  
 
De schepen Internationale Aangelegenheden 
 
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. Elk jaar wordt die afgerond met een groots concert. 
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 
Linden: LutRubbens@skynet.be 
 
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. 
Contactadres: Mia.Ulens@belgacom.net 
 

ROEMENIECOMITE 
Het RC verleent humanitaire hulp aan het Roemeens adoptiedorp LUPSA. Het dispensarium 
en de infrastructuur van de school werden vernieuwd en er werd een sportveld aangelegd. 
Regelmatige bezoeken onderhouden het contact, ook met de plaatselijke politici. 
Contactadres: Jaakwillemse@hotmail.com  
 
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  
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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. 
KWB-Lubbeek geeft WS gestalte in onze gemeente. 
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  
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Wat deed de GRIS in 2007? 

 

 
I. De Algemene Ledenvergadering (ALV) en het Dagelijks Bestuur 

(DB) 
 
De ALV bestaat uit de schepen Internationale Samenwerking (IS), afgevaardigden 
van de zetelende politieke partijen en het OCMW, een ambtenaar en alle personen 
die hun aanvraag tot lidmaatschap hebben ingediend na de oproep van het 
gemeentebestuur in het infoblad van februari 07. Wie stemgerechtigd lid wilde 
worden moest 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.  
Er werden in 2007 twee gastsprekers uitgenodigd. 
 
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 2007 gebeurde dat vier maal (18.01, 12.04, 5.06 en 01.10) De geplande ALV van 
december werd uitgesteld tot januari 2008  
Tijdens de ALV van 18 januari werd afscheid genomen van Betty Depret, die 12 
opeenvolgende jaren schepen van IS was geweest. 
Tijdens de ALV van 12 april 07 werd de nieuwe schepen I.S, Martine Vanbever aan 
de leden voorgesteld en werd er een nieuw dagelijks bestuur gekozen.  
(Voor contactadressen zie het hoofdstuk ‘Wie was er lid in 2007?’) 
 
Het 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 2007 kwam het DB twaalf maal samen: zeven maal werden er agendapunten van 
het DB besproken, drie maal werd het meerjaren beleidsplan met de schepen I.S 
behandeld en twee maal was er een overleg met de cultuurraad over een 
gemeenschappelijke project. 
 
De werkgroep ‘Duurzaamheidspiegel’ vergaderde twee maal en nagenoeg het 
volledige DB én de schepen IS (!) waren aanwezig op een studiedag over 
gemeentelijke I.S.-werking van de provincie Vlaams Brabant . 
 
 
 
 

II. Agendapunten en themata op de agenda in 2007 
 
Tijdens elke ALV werden de activiteiten van de lidorganisaties opgevolgd in hun 
planning, uitvoering en evaluatiefase en werd er informatie uitgewisseld over 
actiemodellen en themata. Er was telkens een agendapunt financies, waar zowel de 
werkingstoelages als de projectsubsidies aan bod kwamen. 
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Het hoofdmenu bestond in 2007 uit de bespreking van de krachtlijnen voor de 
vernieuwde beleidsprioriteiten 2007-2012 en de eerste stappen om de gemeente 
Lubbeek het Fair Trade label te laten verwerven.  
Er werden in 2007 bij niet minder dan 3 initiatieven samenwerkingsverbanden 
georganiseerd. 
 
A. Samenwerkingsverbanden 

 
1. Het stoelenproject met de cultuurraad 

 
Op de afsluitavond van het weekend van de Lubbeekse kunstenaar in 2006, waar 
Anita Huybens de cultuurprijs werd toegekend, werden plannen gesmeed om het 
stoelenproject voor een Palestijnse circusschool in Ramallah het onderwerp te maken 
van een gezamenlijke actie van de cultuurraad en de GRIS. Na menig uren van 
voorbereiding en overleg werd op 16 en 17 maart 07 in zaal Santro een weekend 
ingericht onder de titel ‘Op kunst gestoeld’. De gemeente Lubbeek nodigde de 
bevolking op vrijdagavond uit voor een receptie en op zaterdag werd een 
verkooptentoonstelling mét animatie gehouden van kunststoelen, ten voordele van 
het project. 
Zowel de opkomst als de verkoop (méér dan 20.000 euro) werden een onverhoopt 
succes! 
 
2. De duurzaamheidspiegel met de Milieuraad 

 
Op initiatief van de schepen I.S, Martine Vanbever, werden de Milieuraad en de GRIS 
uitgenodigd op een gezamenlijk overleg over het thema ‘duurzaam beleid in 
Lubbeek’. Onder begeleiding van Deirdre Maes van VODO (Vlaams Overleg 
Duurzame Ontwikkeling) werd een werkgroep opgericht met evenredige 
vertegenwoordiging van de beide adviesraden om de ‘Duurzaamheidspiegel’ uit te 
testen op het Lubbeekse beleid. Deze duurzaamheidspiegel is een soort nulmeting in 
nog experimenteel stadium. Lubbeek fungeert daarmee als pilootgemeente in deze 
materie.  
 
 
 
 
3. Het Afrikafilmfestival Leuven in Lubbeek 

 
Op initiatief van Rina Rabau, vertegenwoordiger voor Sp.a Lubbeek in de GRIS, werd 
besloten om met de GRIS in 2008 deel te nemen aan het Afrikaans Filmfestival 
Leuven, door een film te programmeren in de periferie. Organisator Guido Huysmans 
werd uitgenodigd op een ALV en een miniwerkgroepje nam alle nodige 
voorbereidingen ter harte om dat ook te realiseren. Op vrijdag 25 april 08 zal de film 
‘Mijn Congo’ van An Mulders in aanwezigheid van de regisseur worden getoond in 
zaal Santro te Binkom. 
 
Kleinere initiatieven. 
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- Marie-Jeanne Janssens uit Pellenberg werd uitgenodigd op de ALV van 
5 juni om het project SHISA SHEVA uit India toe te lichten. 

- Op vraag van OCMW Lubbeek stond de samenwerking met SIAL op de 
agenda.  

- De informatie over de Oxfam Trailerwalk 2008 werd doorgespeeld naar 
de voorzitter van de sportraad.  

- Willem Willems uit Linden werd uitgenodigd om een project in 
Guatemala voor te stellen, maar hij kon nog niet aanwezig zijn op een 
ALV.  

 
 
 
B. Lubbeek verkocht! 

 
De werkgroep Vredeseilanden Lubbeek lanceerde op de ALV van 5 juni de idee om 
Lubbeek in te schrijven in de actie ‘Ik ben verkocht’, een nationale actie die de 
gemeentes een Fairtradelabel wil toekennen onder welbepaalde voorwaarden. 
Na toelichting en bespreking werd een stappenplan opgesteld, waarvan de eerste 
fase meteen werd uitgevoerd. De zetelende politieke partijen werden via hun 
vertegenwoordigers in de GRIS uitgenodigd om een resolutie op te stellen waarbij de 
gemeenteraad gevraagd wordt zich principieel akkoord te verklaren om op termijn te 
voldoen aan de 6 criteria (zie hiervoor www.ikbenverkocht.be)  
Vier van de vijf partijen stemden in, zodat in 2008 de resolutie zal worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 
 
 
 
C. Beleidsprioriteiten 2007-2012 

 
 
In het najaar 2007 hadden er drie gesprekken plaats tussen het DB en de schepen IS 
omtrent de prioriteiten in het beleid I.S voor de komende 6 jaar. 
Bij de eerste ontmoeting (18.10) luisterde de schepen naar de 6 prioriteiten van de 
GRIS. 
1. Financiële en logistieke ondersteuning van de lokale initiatieven en de 
projecten in de partnerlanden, door een budget te voorzien voor een ‘lokale 
werkingstoelage’ enerzijds en een ‘projectsubsidie’ voor de projecten in de 
partnerlanden anderzijds. De GRIS vraagt een groeipad te realiseren in de 
financies I.S. in de loop van de komende 6 jaar. 

2. Daarnaast vraagt de GRIS de mogelijkheden te onderzoeken voor het ethisch 
beleggen van gemeentegelden.  

3. De GRIS zal het initiatief nemen om de gemeente Lubbeek het 
Fairtradelabel te laten verwerven binnen het nationale initiatief ‘IK ben 
verkocht!’ en vraagt de gemeente een multisectoriële werkgroep op te richten 
om een stappenplan hiervoor op te stellen. 
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4. Het thema migratie staat hoog op de agenda van de GRIS. De GRIS vraagt 
om de interculturele initiatieven binnen het verenigingsleven te ondersteunen. 
De GRIS wil een actief opvang- en inburgeringsbeleid van kandidaat politiek 
vluchtelingen in de gemeente en vraagt hiervoor een structureel overleg met 
het OCMW via zijn lidorganisatie SIAL. 

5. De GRIS wil de samenwerkingsverbanden met zowel de scholen, de 
jeugdorganisaties als de ander adviesraden stimuleren, wat op termijn kan 
uitgroeien tot het aangaan van een stedenband met een gemeente in het 
zuiden via de federale en provinciale conventanten. 

6. De GRIS vraagt een actief communicatiebeleid te voeren tussen alle 
actoren en de Lubbeekse bevolking teneinde de bovenstaande doelstellingen 
op de meest democratische wijze te realiseren. 

 
De tweede ontmoeting (12.11) was een gesprek over een tekst ‘Beleidsintenties I.S. 
2007-2012’ door de schepen voorgesteld als basis voor het uitwerken van een 
beleidsnota. 
De derde ontmoeting (6.12) lag het ontwerp voor van de beleidsnota I.S., 
geformuleerd in strategische doelstellingen. 
 
D. Opvolging activiteiten van de lidorganisaties. 
 
 
Er werden agendapunten voorgesteld door de lokale werkingsgroepen van 11.11.11., 
Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Wereldsolidariteit (KWB Lubbeek), het 
Roemeniëcomité, SIAL en de VBS Linden (het Isimbiproject) en Lubbeek.  
Hiervoor verwijzen we naar de verslagen van de lidorganisaties verder in dit 
jaarverslag. 
Daarnaast werd er aandacht besteed aan het jaarverslag 2006 en de voorstelling op 
de gemeenteraad van 30 mei, werd er een voorstel geformuleerd ter wijziging van 
het huishoudelijk reglement over het gebruik van de maillijst van de GRIS en stond 
de website enkele malen op de agenda. 
Het Shisa Sheva project uit India werd toegelicht en er was rapportering van de 
projecten van Anita Huybens (het klaprozenproject tvv APOPO en het stoelenproject 
tvv ‘Circus behind the wall’ uit Ramallah) 
Een concert van de groep ‘Kontrarie’ ten voordele van Bram Va ndeputte uit 
Linden, werkzaam in Tanzania, werd op het laatste nippertje afgelast. Ook de 
intentie van SIAL om een theaterproductie voor anderstaligen van ‘Fast Forward’ 
naar Lubbeek te halen ging niet door, omdat er een voorstelling in Leuven 
georganiseerd wordt. 
Via de post waren er berichten van het ‘Centrum Informatieve Spelen’, 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Vluchten is van alle tijden) en een ‘Stand van zaken 
van het lokaal Noord-Zuidbeleid in de Vlaams-Brabantse gemeenten in 2007’ 
Tenslotte ontving de GRIS een schrijven van de gemeente met de melding dat Rode 
Kruis Vlaanderen aan de gemeente een brief heeft geschreven met de vraag voor 
steun aan hun noodhulpproject in Nepal. Er was geen vraag voor advies aan 
verbonden. 
 
E. Financies 



 12 

 
 

1. Er werden in 2007 zes aanvragen ingediend voor directe projectsteun 
in de partnerlanden. De aanvragers waren  11.11.11., Artsen Zonder 
Vakantie, Wereldsolidariteit, Apopo, Het Geleeg Lubbeek en het 
Roemeniëcomité. Hiervoor was 3000 euro begroot. 

2. Het CBS heeft deze ter advies doorgestuurd naar de GRIS. In een eerste 
lectuur werd de ontvankelijkheid van het ingediende project beoordeeld 
en werden er enkele bijkomende vragen gesteld aan drie van de zes 
projecten. Een analyse van de  ingediende projecten deed de GRIS 
besluiten dat alle aanvragers in aanmerking konden komen conform het 
subsidiereglement, dat de projecten evenwichtig verdeeld waren qua 
continent en qua thema en zich in complementaire sectoren situeerden.  

3. De terugkoppeling van de projecten via de lokale actoren als voorwaarde 
voor de toekenning van de subsidies waren duidelijk vervuld. Daarenboven 
werd een engagement genomen om de goedgekeurde projecten via een 
artikel in het infoblad aan de Lubbeekse bevolking voor te stellen. 

4. de GRIS stelde voor om elk initiatief eenzelfde bedrag toe te kennen. De 
gemeenteraad van december heeft het advies van de GRIS 
integraal gevolgd.  

5. Er is bij het advies een gemotiveerde vraag geformuleerd om deze 
subsidiepost te laten groeien, zodat er een ‘redelijk bedrag’ kan worden 
toegekend aan de valabele projectaanvragen. Er werd voorgesteld om 
het budget I.S op te trekken van 0.036% van de gemeentelijke 
begroting naar 0.057%. (ter vergelijking: Holsbeek, Tielt-Winge en 
Leuven halen 0.11, Herent 0.67 en Bierbeek zelfs 0.87)                Een 
budgetverhoging tot 6000 euro voor de projectsteun is 
voorgesteld en besproken op het College van Burgemeester en 
Schepenen van 8 januari 08. 

6. We stelden vast dat de 2500 euro die ter beschikking staan als 
werkingskrediet voor de lokale organisaties al enkele jaren de noden kan 
dekken. Zie hiervoor het financiële overzicht. 

 
 
F. De Webstek 
www.grislubbeek.tk 
 
 
De formele erkenning van de GRIS door de gemeenteraad van 
27 november 2002 was ook meteen het startschot voor een eigen webstek. Het 
dagelijkse bestuur levert blijvende inspanningen om deze site actueel te houden. 
Dank zij de belangeloze inzet van onze jonge en gedreven webmaster Wim Vandonck 
lukt dat ook. 
 
De webstek geeft een overzicht van de leden en de lidorganisaties. Alle 
goedgekeurde verslagen van de algemene ledenvergadering kunnen er door 
iedereen worden geraadpleegd. Activiteiten van lidorganisaties worden 
aangekondigd. En herinneringen aan spraakmakende initiatieven tot internationale 
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solidariteit kunnen nog eens worden bekeken. Dank zij de link die het 
gemeentebestuur heeft aangebracht op de gemeentelijke webstek vinden ook 
nieuwe inwoners hun weg naar de GRISwebstek. 
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Financies 2007 
 
 
De begroting 2007 voorzag 5.500 euro subsidies. Dit bedrag werd opgesplitst in 2500 
euro werkingskredieten en 3000 euro directe projectensteun in de partnerlanden. 
 

7. 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 aanvraag. Het 
toegekende bedrag wordt overgemaakt zodra de betalingsbewijzen zijn 
opgestuurd.  

8. De directe projectensteun wordt door het College van burgemeester en 
Schepenen beheerd en goedgekeurd door de gemeenteraad. De aanvraag 
moet gebeuren aan het CBS. De aanvragen worden ter advies aan de GRIS 
voorgelegd. 

 

Besteding van de werkingskredieten in 2007 
 
 Rekeningen & balans Werkingskredieten 2007    
     

Overdracht 2006   2115,28  
Subsidie 2007 (ontvangen op 31.12.2007) 2500,00  
Intrest op rek.   3,72  
Totaal inkomsten   4619,00  
     

         
Uitgaven 2007      
datum 
betaling beneficiant reden bedrag  
1/jan/07 KBC-bank jaarlijkse onkosten rekening 17,00  

19/jan/07 Het Geleeg 
geschenkenpakket voor uittredend 
schepen 25,00  

19/jan/07 P.LAGA 
terugbetaling onkosten GRIS: 
bloemetjes id. 15,00  

27/sep/07 VBS Sint-Martinus project BD-2007 109,68  

3/okt/07 Het Geleeg 
consumpties Nederlandse les op 
zaterdag 84,27  

22/okt/07 Ethias Verzekering zaal PBE op 24 nov. 24,54  
25/okt/07 Sabam Sint-Maartensvuur 42,03  

15/nov/07 Sabam 
Concert 11.11.11 - Nyirabikari in 
PBE 191,55  

26/nov/07 Catering artiesten 
Concert 11.11.11 - Nyirabikari in 
PBE 132,71  

5/dec/07 Drukwerk Nelma 
Concert 11.11.11 - Nyirabikari in 
PBE 206,70  
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5/dec/07 
vzw 11.11.11 
Brussel materiaal campagne 2007 198,55  

31/dec/07 KBC-bank kostenafrekening bankrekening 12,00  
21/jan/08 Het Geleeg consumpties SIAL Nl les op zaterdag 13,90  

21/jan/08 
Vl.O-centr. 
Basiseduc. abonnement Wablieft 25,00  

Totaal bestedingen in 
2007    1097,93  
  Saldo    3521,07  
 
 

 
 

PROJECTSTEUN IN 2007 
 

 Goedgekeurd budget 2007 voor projectsteun 3.000,00 

 Beschikbaar gemiddeld budget per aanvrager 500,00 

 Voorstel toekenning per aanvrager 500,00 

 Totaal budget IS, inclusief werkingskosten in Lubbeek (2.500 €) 5.500,00 

 % IS van gemeentelijk budget 0,036 

 
De GRIS verbindt zich ertoe om voor elk van de projecten die een subsidie krijgen toegekend een artikel te 
schrijven voor het Gemeentelijk Infoblad als terugkoppeling om de Lubbeekse burgers te informeren over de 
bestemming van de Lubbeekse subsidie. Dit is echter alleen maar haalbaar indien de GRIS in het gemeentelijk 
infoblad kan beschikken over twee pagina's. 
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SIAL 
 STEUNPUNT VOOR INTEGRATIE VAN ASIELZOEKERS TE LUBBEEK 

Jaarverslag 2007 
 

 
Contactpersoon: Christine D’aes. 
 
 
1. SIAL structuur en doelstellingen 
SIAL is een feitelijke vereniging met een losse structuur, zonder hiërarchie, en 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 
"instantie". Tegelijkertijd weten zij dat de vrijwilligers zich in hun engagement gedragen weten door 
een grotere groep. De vluchtelingen beslissen ook zelf of en hoe ze op ons onthaal een beroep doen.  
 
SIAL richt zich tot de kandidaat politiek vluchtelingen, die bij hun toewijzing aan het OCMW van 
Lubbeek, in Lubbeek of Tienen huisvesting krijgen van het OCMW. SIAL blijft ook contact behouden 
met de vluchtelingen die omwille van huisvesting of omwille van erkenning of regularisatie de 
gemeente verlaten en onderdak vinden in een andere gemeente. SIAL stelt zich ook open voor 
vluchtelingen die met ons in contact komen als vrienden of kennissen van onze Lubbeekse 
asielzoekers en ook voor andere anderstalige nieuwkomers niet-kandidaat politieke vluchtelingen. 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.  
Langs de vluchtelingen komen we soms in contact met hulpvragen van autochtone inwoners. Zo 
bezorgden we ook aan enkele kansarme Belgische mensen kleding en appelen en hielpen we hen met 
verwijzing naar een advocaat.  
 
De vrijwilligers communiceren hoofdzakelijk via e-mail. Daartoe werd een nieuwsgroep opgericht 
waar mensen met een concreet engagement in de SIAL-werking kunnen op inschrijven: De groepsite 
bevat ook een fotoalbum van SIAL-evenementen. Naar de buitenwereld toe communiceert SIAL in de 
eerste plaats via zijn website  en via occasionele oproepen in het gemeentelijke infoblad. De vaste 
afspraak op de les Nederlands op zaterdagmorgen in het Geleeg biedt een uitstekend 
overlegmoment. Om belangrijke kwesties te bespreken worden er ad hoc overlegvergaderingen 
bijeengeroepen. 
Vergaderingen op 4 januari en 8 november 2007 
 
Asielzoekers die al een tijd hier zijn, helpen actief mee aan het onthaal van de nieuwkomers.  
Zij helpen vooral als tolken om informatie door te geven over mutualiteit, procedure, 
bankverrichtingen,… 
Wij kunnen ook steeds beroep op hen doen voor hulp bij verhuis of andere klussen in het kader van 
het SIAL-werk. 
Zij zoeken actief mee naar materiaal dat andere vluchtelingen nodig hebben. 
Zij doen ook soms beroep op ons om kennissen en vrienden van hen te helpen  
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 (voorheen OCIV)  SIAL diende een project in 
bij Welzijnszorg en werkt mee met de campagnes van Welzijnszorg tegen armoede en sociale 
uitsluiting. 
SIAL is erkend door Vakantieparticipatie als armoedesteunpunt om daguitstappen en vakanties 
aan sterk verminderde prijs aan te bieden 
SIAL diende een project in bij de Koning Boudewijn Stichting : een rollend fonds voor het verlenen 
van microkredieten zonder interest. 
 
MIDDELEN 
 
De vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk. 
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De lokalen van het Geleeg worden gratis ter beschikking gesteld aan SIAL voor de lessen 
Nederlands. 
Veranda en tuin van een gezin in de Broekstraat staan elke zaterdagvoormiddag ter beschikking 
voor de kinderopvang tijdens de lessen Nederlands. 
Een lokaal voor bewaring van reservekleding en 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: 
- wekelijks glaasje fruitsap voor de deelnemers aan de lessen Nederlands in het Geleeg 
- materiaal voor de lessen: oa abonnement op "Wablieft" 
 
 
GIFTEN tvv SIAL: 
  
maart 2008:   
700 Euro: privé-gift vanwege de leden van de briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek  
150 Euro : van de actie Klimaatwijken kregen de deelnemers elk een premie van 25 euro voor hun 
prestaties omtrent energiebesparende maatregelen.  6 deelnemers besloten dit geld aan SIAL af te 
staan. 
286,86 Euro: gift van een project door de klas van Nina Degel van de Steinerschool Wijgmaal. De 
leerlingen brachten een bezoek aan Het Geleeg en de Nederlandse les 
80 Euro: gift van het St. Franciscus Instituut voor Verpleegkunde als blijk van waardering voor 2 x 
een uiteenzetting over het onthaal van vluchtelingen, door een medewerker van SIAL, in het kader 
van Mundiale Vorming. 
4500 Euro: gift van Welzijnszorg, volgens de voorwaarden van het goedgekeurde project, 
uitsluitend te besteden aan 4 complete opleidingen tot het bekomen van een rijbewijs B. 
 
 
2. SIAL lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
 
- Op de algemene vergadering van 27 april 2005, werd SIAL officieel stemgerechtigd lid van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen (voorheen OCIV). 
- We namen dit jaar deel aan 2 ALV op 28/03 en op 28/11 en 1 werkgroep. We volgden actief de 
regeringsonderhandelingen over migratie en regularisatiebeleid. 
- Op 19 oktober kwam de bewegingswerker van Vluchtelingenwerk naar Lubbeek, om met enkele 
SIALmedewerkers de samenwerking en de specifieke rol van de kleine vrijwilligersgroepen te 
bespreken 
- We deden veelvuldig beroep op de hulp van de diensten van Vluchtelingenwerk: 
* Landeninfo 
-om informatie te geven aan een vluchteling uit Nepal, die een bevel gekregen had om het 
grondgebied te verlaten 
- om informatie in te winnen over de huidige toestand in Noord Irak in het kader van het 
voorbereiden van een 2de asielaanvraag 
*Studieadvies: over studiemogelijkheden voor hoog opgeleide vluchtelingen 
*onthaal: hulp bij het opvolgen van de verblijfsvoorwaarden na het bekomen van een voorlopige 
regularisatie van het verblijf. 
* tientallen vragen aan de juridische helpdesk (samenwerking tussen Vluchtelingenwerk en het 
Vlaams MinderhedenCentrum) over recht op steun, asielprocedure, rechten van mensen zonder 
papieren, gezinshereniging, recht op werk en op opleiding, regularisatie, ...  
 
SIAL kreeg een exemplaar van het rapport "Heen en retour" van het kinderrechtencommissariaat 
 
SIAL nam deel aan de campagne: "Vluchtelingen, je kan ermee lachen!" 
Ook namen we deel aan de provinciale bijeenkomst van VWV over de nieuwe asielprocedure 
Enkele vrijwilligers van SIAL namen deel aan manifestaties voor regularisatie van mensen zonder 
papieren. 
 
Vorming: 
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-opvolgen van de nieuwsbrieven van het VMC over vreemdelingenrecht, diagon@@l,  e-fugee, 
medimmigrant nieuwsbrief, briefing door Vluchtelingenwerk over de actualiteit  
- 31 mei: deelname aan de studiemiddag door het Instituut voor Vreemdelingenrecht en 
Rechtsantropologie, K.U.Leuven; Vreemdelingen zonder wettig verblijf: dringt nieuwe wetgeving zich 
op? 
- 14 november deelname aan congres door Universiteit Antwerpen "Grenzeloze solidariteit", over 
(illegale) migratie en mensen in onwettig verblijf 
- 15 november: voordracht "Vluchtelingen en asielproblematiek in het algemeen in België en Europa", 
gegeven door de heer Bob Pleysier, georganiseeerd door Neos Lubbeek 
 
 
 
3.De lessen Nederlands. 
 
Het hele jaar door organiseert SIAL wekelijks twee lessen Nederlands: een voor beginners en een 

voor gevorderden, dit op zaterdag van 10u tot 12 u. Plaats: vergaderzaaltje van "Het Geleeg", 
Broekstraat, Lubbeek.  
Lesgevers: negen vrijwilligers, waarvan elke zaterdag twee aanwezig. 
Vervoer (geen openbaar vervoer naar Lubbeek centrum op zaterdagmorgen!) met een wisselend 
aantal vrijwilligers. 

Kinderopvang: 4 vaste vrijwilligsters. Aanwezige deelnemers aan de lessen Nederlands: tussen 2 en 7. 
. Opvang kinderen: 2 tot 12 kinderen tussen 2 en 15 jaar oud, in het huis en de tuin van een gezin in 
de Broekstraat. 
In de zomermaanden gingen we verschillende zaterdagen naar het provinciaal domein te Kessel-Lo. 
Op 25 augustus was er de jaarlijkse petanque-voormiddag 
 
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. 
Ook al volgen de meeste mensen reguliere lessen Nederlands in erkende instituten, toch hielden 
velen vast aan de SIAL-lessen omdat ze hier een kader krijgen voor spontane interactie met 

dorpsgenoten, en ook met lotgenoten voor het uitwisselen van informatie.  
De gevorderden maken frequent gebruik van het weekblad “Wablieft”, 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:  
- documenten van allerhande instanties met de vraag om uit te leggen wat er instaat en of en hoe ze 
erop moeten reageren.  
- Vragen voor financiële hulp door SIAL  
- individuele noden en problemen worden aangebracht. Indien er geen eenvoudige of snelle oplossing 
kan gegeven worden, wordt een afspraak gemaakt met iemand van SIAL om op een ander moment 
bij de vluchteling thuis een en ander te bespreken. 
 
In het laatste kwartaal van het jaar is het aantal aanwezigen op de lessen sterk teruggelopen. Er 
waren geen nieuwkomers die naar de lessen kwamen. De mensen die we al lang kennen, volgen 
meestal een intensieve opleiding in de week, of werken voltijds. Voor de enkele families waarvoor de 
lessen heel belangrijk blijven, blijven we deze organiseren. Voor sommigen is het soms de enige 
gelegenheid tot het spreken van het Nederlands en tot sociaal contact.  Er was dit jaar op het einde 
terug 1 enkele groep. 
 
Evolutie van 2000 tot nu: van acute nood aan taalonderricht naar conversatiegroep Nederlands en 
contact-, ontmoetings- en informatiemomenten. 
De kinderen blijven met veel enthousiasme komen, zelfs zonder de ouders.  
Evolutie van de kinderopvang: van oppas door 1 vrijwilliger als hulpmiddel voor de les van de ouders, 
naar "speelpleinwerking" door een team en aanvullende hulp voor gezinnen. 
Deze "speelpleinwerking" zorgt voor een regelmatig contactmoment met de ouders. Zij is ook  een 
ondersteuning van de gezinnen: start van het WE, signaalfunctie voor moeilijkheden, 
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vertrouwensband met de kinderen bevordert goede samenwerking met de scholen. 
 
4. Materiele hulp 
 
- In natura: kleding, dekens, huishoudgerief, schoolbenodigdheden, babygerief, meubilair en fietsen 
werden ingezameld en verdeeld door SIAL-leden en door vluchtelingen die hier al wat langer 
verblijven. 
 
Hulp bij verhuis en bijeenzoeken en bezorgen van meubilair voor de nieuwe woning van enkele 
gezinnen 
- Vervoer naar het hospitaal, de huisarts, de werkgever, les Nederlands, de winkel, de school 
(ouderavonden), consultatie Kind en Gezin, culturele uitstappen, ... 
Kleine herstellingen in de huizen of aan fietsen, en hulp in de tuin. 
- herstel en installatie van PC bij een studente hoger middelbaar onderwijs - 
Aankoop in het groot van appels, peren en aardappelen bij producenten van Lubbeek, en levering  
aan de vluchtelingen en andere Lubbekenaren zonder auto en met weinig financiële middelen. Dit 
jaarhebben we, omwille van de toegenomen armoede, het fruit gratis bedeeld ipv doorverkocht. Dit 
was mogelijk dankzij de vele gulle giften aan SIAL,  
  
- Financiële steun:  
 - 
voor de kinderen: extra uitgaven voor sport en cultuur, binnen of buiten de school. Bijzondere 
aandacht ging dit jaar naar de bekostiging van de sneeuwklassen: met de school werd een sociaal 
tarief en een afbetaling op lange termijn afgesproken en SIAL kwam ook tussen in de kosten. De 
ouders hielpen mee aan de fondsenwerving van de school voor de sneeuwklassen 
- voor de volwassenen: tussenkomst in onkosten van scholing, opleiding, werken en participatie aan 
het verenigingsleven - gemeenschappelijke culturele, sportieve en ontspanningsactiviteiten 
- dringende humanitaire hulp 
- leningen:  voorschieten van betalingen voor medische kosten, energie...: in 2007 leende SIAL 
sommen van 10 Euro tot meer dan 500 Euro aan alleenstaanden en gezinnen.  
- We hebben besloten om alle gezinnen en alleenstanden, die een definitieve verblijfsvergunning 
hebben, of die zeker zullen krijgen, een tussenkomst te geven 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. 
- project Welzijnszorg: voor 3 van de 4 begunstigden werd reeds een opleiding bekostigd voor het 
behalen van een rijbewijs B.  
 
5. Werk  
 
- De theoretische mogelijkheid die de ontvankelijk verklaarde asielzoekers hebben om te werken, is in 
de praktijk zeer moeilijk te verwezenlijken. 
Het immatriculatieattest, dat elke maand verlengd moet worden, schrikt vele potentiële werkgevers 
af. 
Maar zelfs mensen met een definitieve verblijfsvergunning en soms zelfs de Belgische nationaliteit, 
hebben het zeer moeilijk om aan een job te geraken.  
Voor laaggeschoolden is de organisatie "Wonen en werken" zeer toegankelijk. De mensen zijn ook 
over het onthaal en de begeleiding aldaar zeer opgetogen.  
 
- Een onverwacht probleem met grote gevolgen: 
De arbeidskaart C, wordt door de meeste asielzoekers onmiddellijk aangevraagd en vlot verkregen. Zij 
is 1 jaar geldig en moet 6 weken voor de vervaldatum opnieuw aangevraagd worden. Om 
verschillende redenen wordt deze noodzakelijke hernieuwing dikwijls niet gedaan. Op het ogenblik 
van de eerste aanvraag, kennen de mensen nog geen Nederlands en begrijpen dus niet alle 
instructies. Blijkbaar kijken werkgevers niet na of de arbeidskaart op het ogenblik van de 
indienstneming of in de loop van de tewerkstelling nog geldig is. Ook de consulenten van de VDAB en 
het personeel van de vakbonden lieten na hierop te wijzen. Dit heeft grote gevolgen: de werknemer 
bouwt geen sociale rechten op in de periode dat hij geen geldige arbeidskaart had en deze dagen 
tellen niet mee voor het berekenen van het recht op werkloosheidsuitkering, ook al is zijn 
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verblijfsstatuut wettig en worden alle bijdragen betaald. De werkgever riskeert zelfs een boete voor 
illegale tewerkstelling! Dit laatste is de reden waarom gedupeerden geen klacht indienen: ze zijn hun 
werkgever dankaar voor de job en willen hem niet in de problemen brengen.    
We probeerden deze situatie alsnog recht te trekken door contacten met RVA (die ons als vrijwilligers 
verweet tekort geschoten te zijn!) en VDAB, maar tevergeefs. Vakbond en  Vluchtelingenwerk  
overlegden hierover op hoger niveau, maar tot hiertoe zit dit probleem muurvast. 
OCMW Lubbeek werd ook al met dit probleem geconfronteerd en volgt de geldigheidsdatum van de 
arbeidskaarten bij asielzoekers nu zelf op. 
 
 
Medisch: 
 
Medimmigrant was een enorme hulp voor de problemen van sommige mensen zonder papieren, om 
recht te hebben op dringende medische zorgen. Vooral in Brussel: daar was zelfs enkele malen een 
effectieve tussenkomst van Medimigrant nodig, om toegang tot en betaling van een hospitalisatie te 
verkrijgen.  
- uitleg over de formaliteiten bij de mutualiteit. Afspraken met medici en paramedici (tandarts, 
kinesist). Contacten met artsen voor hulp aan mensen die nog niet (pas toegekomen) of niet meer 
(uitgeprocedeerden) aangesloten zijn bij een mutualiteit. 
Hulp bij de communicatie met de medische hulpverleners. Een bijzonder probleem blijft het 
beheersen van de kosten: er is onvoldoende aandacht vanwege de meeste 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 nu zo veel 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. 
- steunende aanwezigheid bij een bevalling 
 - Contacten en opvolgen van consultaties bij Kind &Gezin  
 
Administratief:  
- Hulp bij invullen en opvolgen van aanvragen voor studiebeurzen en kinderbijslag. 
- Hulp bij contacten met gemeentelijke administratie, politie, bankinstelling, sociale zekerheid, .... 
 
Juridisch: 
- Hulp bij het opzoeken van juridische informatie bij problemen met werk of huurcontracten. 
- Hulp bij het zoeken van een advocaat voor de asielprocedure of voor het in beroep gaan tegen een 
beslissing van het OCMW.  
- Hulp bij de communicatie met de advocaat: in verschillende gevallen was de (“pro deo”) advocaat 
niet op de hoogte van de mogelijkheden en noden van zijn cliënt – kandidaat politieke vluchteling. 
Langs contacten met de juridische dienst van Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Vlaams Minderheden 
Centrum, dragen we bij tot een betere juridische hulpverlening. 
In andere 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 bij 
uitgeprocedeerde vluchtelingen. Deze advocaten schrikken er niet voor terug om, in ruil voor grof 
geld, waardeloze “procedures” in gang te zetten, met de belofte van “90% resultaat”.  
 
- Optreden als vertrouwenspersoon bij het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen 
om de mensen te vergezellen bij een auditie en te helpen bij het opstellen van de argumenten om in 
beroep te gaan tegen een negatieve beslissing. 
Contacten met het CGVS voor info en voor het verkrijgen van documenten. 
 
- School: 
 - 
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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 is een moeilijk punt omdat het een tijdrovende en intensieve taak is. 
- Er was dit jaar samenwerking met: 
Gemeentelijke Basisschool van Binkom.  
Vrije basisschool van Lubbeek 
De School, Kessel-Lo 
HHart Instituut Heverlee 
Sint Franciscus Hoger beroepsonderwijs verpleegkunde 
- PISO Tienen  
 
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 genoemde scholen is er een grote zorg en engagement van het hele schoolteam.  
 
- Huisvesting :  
Voor het zoeken van een woonst voor de vluchtelingen, die het huis dat ze van het OCMW Lubbeek 
huren moeten verlaten, werden weer zeer veel, meestal vruchteloze telefonische oproepen gedaan 
naar huuradvertenties, door verscheidene SIAL-medewerkers. 
Er werden geen nieuwe woningen meer gevonden in Lubbeek, waarvan de eigenaar bereid zou zijn 
ze aan vluchtelingen te verhuren. 
 
- Regularisatie en naturalisatie 
Voor verschillende personen en families schreven vrijwilligers van SIAL persoonlijke brieven om hen 
te ondersteunen voor hun vraag tot regularisatie van hun verblijf op basis van art.9 en art.3 van de 
vreemdelingenwet of voor hun vraag tot het bekomen van de Belgische nationaliteit. 
Vakbonden en UNIZO werden aangeschreven om een modeldocument op te stellen voor een "belofte 
tot arbeid" - die ingaat zodra de kandidaat werknemer over een geldige verblijfsvergunning beschikt. 
Dit kan immers een zeer belangrijk element vormen in een regularisatiedossier. De vaagheid van de 
overheid over de criteria waaraan zulke belofte mag en moet voldoen, zorgt voor veel 
terughoudendheid bij potentiële werkgevers en voor veel frustratie bij zowel de kandidaat werknemer 
als de kandidaat werkgever. UNIZO stelde een document op dat kan dienen als leidraad voor zulke 
voorwaardelijke arbeidsbelofte. 
 
6. Contact en samenwerking met het OCMW  
 
Signaleren van diverse noden en problemen aan de sociale dienst en aan het beleid en meewerken 
aan het oplossen van problemen. 
 
Positieve evoluties in 2007: 
- De invoering van de Socio professionele Integratie Vrijstelling was een enorme stap vooruit voor de 
asielzoekers en andere steuntrekkers, in hun weg naar zelfredzaamheid: zelfs kleine, onregelmatige 
interim jobs of een kleine part time job, garanderen een financiële vooruitgang gedurende 3 jaar.  
- Stookolie- en gasleveringen en herstellingen aan de installaties werden tijdig gedaan. 
- In  de openbare zittingen van de OCMW-raad is er een aanzet tot inhoudelijk debat over sommige 
belangrijke beleidspunten: het LSB, het huur- en woonbeleid, de problematiek van mensen zonder 
wettig verblijf.  
- Enkele raadsleden hebben gevraagd om hen op de hoogte te houden van de bezorgdheden van 
SIAL  
 
Knelpunten  
 
- Nog steeds hebben cliënten het soms moeilijk om hun hulpvraag door de sociale dienst aan het 
BCSD of aan de OCMW-raad te laten stellen zoals zij het wensen: een vraag om financiële steun, die 
doorgegeven wordt als een vraag tot terugbetaalbaar voorschot blijft een pijnpunt. De mensen 
kunnen hierdoor niet in beroep gaan tegen een eventuele weigering, vermits de vraag niet gesteld 
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werd. 
 
- De aanpassingsmoeilijkheden van erkende of geregulariseerde asielzoekers worden dikwijls 
onderschat: al te vaak lijkt men ervan uit te gaan dat deze mensen perfect weten welke documenten 
ze wanneer, aan welke instanties moeten bezorgen bij ziekte, verandering van werk, verhuis, ... . 
 
- Voedselbedeling: gebeurde dit jaar zeer beperkt, zowel qua hoeveelheid als naar het beperkte 
aantal mensen dat werd uitgenodigd. We denken dat veel meer mensen, zowel vluchtelingen als 
Belgische Lubbekenaren, zouden moeten kunnen genieten van deze hulp. Wij houden ons 
beschikbaar om te helpen bij de verdeling van de voedselhulp voor alle begunstigden. 
 
- Onduidelijke mondelinge afspraken tussen het OCMW en de eigenaars doen noodzakelijke 
herstellingen aan de huizen, die door het OCMW onderverhuurd worden, dikwijls zeer lang aanslepen. 
De verantwoordelijkheid voor het (laten) herstellen en voor het bekostigen van gebreken aan de 
huizen, wordt door de partijen eindeloos naar elkaar doorgeschoven. Het gevolg is dat er gedurende 
jaren niets gebeurt. 
 
 
- DIFTAR : 
in 2005 rekende het OCMW de hoge, forfaitaire onkosten van 25 Euro per gezin en 12 Euro per 
alleenstaande per maand aan voor huisvuilomhaling 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, maar werd uiteindelijk pas gehouden in 2006. Het 
forfaitaire systeem  bleef en blijft behouden. De bedragen zijn verlaagd naar 20 Euro en 9 Euro.  
 SIAL blijft zich verzetten tegen deze fundamenteel onrechtvaardige regeling, die bovendien de 
doelstellingen van het DIFTAR-systeem ondergraaft. 
Een raadslid bracht deze zienswijze naar voor op de openbare zitting, maar werd niet gevolgd door 
een meerderheid van de leden. 
 
- Wonen  
- Beschikbaarheid van woonsten: een aankooppolitiek van bescheiden woningen en verhuur, zou veel 
problemen van diverse OCMW cliënten oplossen en zou op lange termijn een voor het OCMW 
gunstige financiële strategie zijn. 
 - 
Het rustige genot van de huurder: het is dit jaar weer enkele malen voorgevallen dat de sociale dienst 
of de klusjesdienst met eigen sleutel in een huis binnenkwam, zelfs zonder eerst te bellen of te 
kloppen.  - 
Rechtsonzekerheid over de huurcontracten: opeenvolgende brieven met het verzoek de woning te 
verlaten, waar uiteindelijk blijkt dat er geen enkele geldige reden was en is om de huurovereenkomst 
te verbreken: het heeft ons veel werk gekost, maar vooral veel angst en verdriet teweeggebracht bij 
enkele mensen zonder papieren.  
 
- LSB: 
11 april: vergadering LSB met op de agenda: uitwerking van het thema vreemdelingen en 
asielzoekers. 
De leiding van de stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid ligt bij het OCMW. 
SIAL betreurt dat de kans werd gemist voor een duurzame en open uitwisseling van ideeën en een 
betere samenwerking tussen alle sociale actoren. 
Wij hopen dat het hier in de toekomst ooit toch nog tot een echte samenwerking komt . 
 
- Financieel: 
De maandelijkse uitbetaling van de steun gebeurde enkele malen met enkele dagen vertraging. Wij 
vragen ons af of de verantwoordelijke(n) voor deze vertragingen zich realiseren hoezeer de betrokken 
steungerechtigden hiermee in de problemen raken. 
- Uitbetaling van de steun: uitkering op het einde van de maand. Lubbeek hoort bij de 60% 
gemeenten, die de steun op het einde van de maand uitbetaalt. De uitkeringsgerechtigden moeten in 
dit systeem gedurende de eerste maand leven van hun eerste steun, zodat ze de volgende maanden 
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met letterlijk nog minder dan het minimumbedrag moeten rondkomen.  
 
Alle openbare vergaderingen van de OCMW-Raad  worden bijgewoond door minstens 1 
vrijwilliger van SIAL, om zich te informeren over het beleid. 
 
Bij de raadszittingen van het voorbije jaar stelden wij bij de analyse van sommige voorstellen en 
besluiten nog steeds een gebrek aan kennis vast over de concrete situatie van de vluchtelingen en 
over de vigerende regels en wetten over opvang van en steun aan vluchtelingen en aan mensen 
zonder wettig verblijf.  
Wij zijn verheugd  dat de nieuw verkozen raad  toch blijk geeft van een actievere, meer kritische en 
constructieve ingesteldheid.  
 
 
SIAL voerde vorig jaar overleg met het OCMW en met het gemeentebestuur over de deelname 
van kinderen van vluchtelingen en andere kansarmen aan grabbelpas en vakantieopvang door L-
Kids. Er werd een regeling getroffen voor de belangstellenden van dat jaar en er werd verder overleg 
in het vooruitzicht gesteld om een meer structurele regeling uit te werken voor de volgende jaren. 
Deze regeling bleek echter niet soepel en vooral niet genereus genoeg te zijn. Er was geen vervoer 
voorzien en de financiële tegemoetkoming was ruim onvoldoende 
 
7.SIAL in de wereld 
 
Begin januari schreef een medewerker van SIAL de Raad voor Brusselaars van Vreemde Afkomst aan, 
om voorstellen te doen voor een betere dienstverlening aan de loketten voor vreemdelingen in het 
administratief centrum te Brussel. Toeval of niet, maar 3 maanden later  was er 1 centrale 
dispatching en een systeem van volgnummers, zoals voorgesteld was in de brief. 
Februari: vluchtelingen waren voor een symbolische deelnameprijs uitgenodigd voor de brunch van 
Broederlijk Delen. SIAL heeft deze uitnodiging in dank aanvaard! 
26 januari; concert van Makka Meijeva, Tsjetsjeense volkszangeres in het conservatorium van Brussel 
16 maart; Stoelenproject ten voordele van een Palestijnse circusschool: SIAL was partner in de 
organisatie en de uitvoering, samen met Cultuurraad, KWB en GRIS. Een Palestijnse Lubbekenaar 
realiseerde mede 1 van de kunstwerken. 
20 april: Afrika-filmfestival 
20 mei HOP festival Egidiusgemeenschap Antwerpen 
2 juni : wereldfeest Leuven 
juli: 2 kinderen van 2 verschillende families mogen mee op Chirokamp met Chiro Nemas Binkom. 
14 juli: beeldenpark Tom Franzen Tervuren 
7 augustus: een dag aan zee 
18 augustus: rommelmarkt Lubbeek 
29 september: banenmarkt in VDAB Haasrode 
2 oktober: opening van de tentoonstelling "Vluchten is van alle tijden" in het provinciehuis te Leuven 
13 oktober: demonstratie van de brandweer in Lubbeek 
13 november: een Palestijns-Iraakse familie geeft een interview aan een studente in het kader van 
haar paper over "integratie" 
24 november: SIAL neemt deel aan de organisatie van het 11 11 11 concert in de PBE 
19 november en 10 december: deelname aan computerinitiatie Word en Windows, georganiseerd 
door de POB Lubbeek in samenwerking met Link 
 
In het kader van de projectsteun door Welzijnswerk, zorgt SIAL voor een tekst met foto's, voor 
Kerk en Leven, editie Linden, december en verzorgt op   
15 en 16 december de prediking in de parochiekerk van Linden 
 
Volleybal met KWB in de Sporthal van Lubbeek gedurende het ganse jaar en deelname aan het 
stratenvolleybaltornooi. 
 
Bij sommige SIAL-vrijwilligers zijn de mensen ook bij hen thuis welkom om samen te eten, te praten, 
feest te vieren, … 
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. 
8. BESLUITEN 
 
Voor de medewerkers van SIAL betekende 2007 een verdieping van de contacten met de families en 
alleenstaande personen, die we al zo lang kennen, met hun respectievelijke culturele achtergrond. De 
nieuwe contacten met vluchtelingen waren vooral vrienden en kennissen van deze mensen. 
 
Nog meer dan vorig jaar werden we geconfronteerd  met de problematiek van mensen zonder 
papieren : mensen die we al jaren kennen en die, sommigen met schoolgaande kinderen, na 5 tot 7 
jaren een uitwijzingsbevel krijgen. Ze moeten overleven zonder financiële steun, zonder 
arbeidsvergunning en in de continue angst om opgepakt en opgesloten te worden. Ze hopen, en wij 
hopen met hen, op een uiteindelijke regularisatie van hun verblijf. 
 
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. 
We willen ons verder inzetten voor individuele hulpverlening, maar ook voor het streven naar 
structurele remediëring.We willen meer systematisch deze mechanismen aankaarten bij bestuurlijke 
instanties, politieke partijen, grote organisaties zoals Vluchtelingenwerk en VMC en ngo's zoals 
Welzijnszorg.  
 
  
 
Onze dank gaat speciaal uit naar 
 
 De Dienst Bevolking van het gemeentehuis van Lubbeek voor de correcte en vriendelijke 
dienstverlening 
 De scholen van Groot Lubbeek, de OKAN-klassen en middelbare scholen in Leuven, Heverlee, Oud 
Heverlee en Tienen voor de inzet en de bekwaamheid van hun leerkrachten en directies.  
 Enkele medische en paramedische hulpverleners, voor hun toewijding, beschikbaarheid en 
generositeit.  
  EH Ghekiere en wijlen Alice Dams van het Geleeg voor hun warme onthaal. 
 De Zusters Dominicanessen voor het ter beschikking stellen van een stapelplaats  
 
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. 
 
Voor SIAL 
 
Christine D’aes 
Gerda Liekens 
Magda Verbelen 
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AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 2007 - GEMEENTE LUBBEEK - ADVIES VAN DE GRIS  

  Aanvrager Lid GRIS Land Uitvoerder Titel project Sleutelwoorden Terugkoppeling Budget 
Reeds 

toegekende 
financiering 

Donor 
Gezochte 
bijdrage 
Lubbeek 

Toegekende 
subsidie 

1 
11.11.11-
Lubbeek 

ja Burundi 

Ligue Iteka, 
Association 
Femmes juristes, 
Observatoire de 
l'Action 
Gouvernementale 

Ondersteunen 
van het 
maatschappelijk 
middenveld in 
haar strijd voor 
een vreedzaam 
en democratisch 
Burundi 

Mensenrechten, 
beleidsbeïnvloeding, 
gender 

11.11.11-
campagne in 
november 

153.005,46 130.054,64 DGOS 22.950,82 500,00 

2 
Artsen Zonder 
Vakantie 

ja Kameroen 
Artsen Zonder 
Vakantie 

Zending naar 
Hôpital de 
District de 
Guiduiguis 

Medische 
interventies, 
opleiding, uitrusting 

Info-avonden van 
Jos Swinnen voor 
huisartsen, 
senioren 
KULeuven, 
Lubbeekse 
scholen 

4.135,85 1/3 DGOS 501,84 500,00 

3 Het Geleeg ja Guatemala 

Asociación de 
Educación Popular 
para Adultos "Are 
Wa Majbalre" 

Programma van 
volksopvoeding 
voor 
volwassenen, 
alfabetisering, 
lager en 
middelbaar 
onderwijs 

Vorming en 
organisatiesteun 
voor kansarmen in 
sloppenwijken van 
Guatemala City 

Via het Geleeg, 
website, GRIS, 
Kerk en Leven 

88.842,00 5.120,00 
lokale 
bijdrage 

1.920,00 500,00 

4 

Keramiste Anita 
Huybens in 
naam van 
APOPO 
Internationaal 

neen 

Post-
conflictlanden 
in Afrika 
(Mozambiek 
eerst) 

Anti-
Persoonsmijnen 
Ontmijnende 
Productontwikkeling 

Aankoop 
boscutter 

Ontmijning met de 
hulp van getrainde 
ratten en een 
speciale machine 
voor ontbossing 

Klaprozenproject, 
website GRIS, 
infoblad, pers en 
media 

200.000,00 

Een eerste 
bushcutter 
werd 
aangekocht, 
maar er zijn 
er nog meer 
nodig 

APOPO acties, 
inclusief 

papavervelden 
van Anita 
Huybens 

600,00 500,00 

5 
Roemenië-
comité Lubbeek 

ja Roemenië 
Roemenië-comité 
Lubbeek 

Financiële en 
materiële steun 
aan het 
Roemeense 
adoptiedorp 
Lupsa 

Vernieuwing 
binnendeuren 
dorpsschool 

Via jaarverslag 
GRIS en 
gemeentelijk 
infoblad 

2.300,00 n.a. n.a. 1.500,00 500,00 
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6 
Wereldsolidariteit 
Lubbeek 

ja Guatemala 
Central General de 
Trabajadores de 
Guatemala 

Partenariaat 
Wereldsolidariteit 
met CGTG 
(Central General 
de Trabajadores 
de Guatemala) 

Aankoop en 
installatie 
telefoonlijn en -
toestel voor 
geïsoleerd 
Mayadorp Setaña 

Getuigenis door 
twee Lubbeekse 
leden van 
recente inleefreis 

25.000,00 n.a. n.a. 2.000,00 500,00 

 TOTAAL                     3.000,00 
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Jaarverslagen van de lidorganisaties 
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11.11.11 actiecomité Lubbeek in 2007 

 
contactpersoon: Pieter Laga 

 
 

 
 

 
 
 
 

1. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking 
 
Na de evaluatievergadering van de campagne 2006 op 14 mei 2007, vergaderde het 11.11.11-comité op 28 
augustus, 25 september en verder op 23 oktober, waarop ook vertegenwoordigers van de 11.11.11-comités 
van de naburige gemeenten Bierbeek, Holsbeek, Rotselaar en Tielt-Winge waren uitgenodigd. 
 
De deur-aan-deur omhaling in de verschillende deelgemeenten gedurende het 11.11.11-actieweekend werd 
tijdens deze verschillende bijeenkomsten voorbereid. 
 
Gedurende het actieweekend van 11 november werden meerdere activiteiten georganiseerd door het 
11.11.11-comité en door vele andere verenigingen (zie hieronder)  
 
De evaluatievergadering van de campagne 2007 vond plaats op 4 december 2007. 
 
2. Inhoudelijke rapportering 
 

 De 11.11.11-actie 2007 bleef het accent leggen op de Millenniumdoelstellingen onder 
het motto “De Tijd Loopt”. 191 landen ondertekenden immers de doelstellingen om tegen 
2015 de armoede in de wereld te halveren. De Vlaamse Noord-Zuidbeweging voerde dit 
jaar actie met de slogan: “Stop de EPA’s – Vrijhandel nekt Boeren”. De EPA’s zijn 
onderhandelingen tussen Europa en landen in het Zuiden: Economische Partnerschaps 
Akkoorden. Maar de Afrikaanse boeren willen de EPA’s niet. De kleine Afrikaanse boeren 
kunnen niet concurreren tegen de grootschalige en vaak gesubsidieerde Europese 
landbouw. Nu reeds lijden vele boeren in Afrika onder de invoer van Europees voedsel. 
11.11.11, Vredeseilanden en Oxfam Wereldwinkels hebben in 2007 een actie op touw gezet 
om de partnerlanden uit het Zuiden te steunen in hun protest tegen deze ongunstige 
economische ontwikkeling. 
 
Het programma gedurende het actieweekend bestond uit: 
- Het Sint-Maartensvuur op zaterdag 10 november door de Scouts Lubbeek, KLJ en KWB Lubbeek en 

Amnesty Lubbeek vanaf 19u. 
- Zondag 11 november kookten de Scouts (VVKSM)-Linden spaghetti voor de jaarlijkse spaghettislag.  
- En op zaterdag 24 november organiseerde het 11.11.11-comité, in samenwerking met de genoemde 

naburige comités, het jaarlijkse concert in de zaal PBE. De groep NYIRABIKARI rond Aurélie LIERMAN 
bracht een mooi en hoogstaand concert met vrolijke swingjazz, sfeervolle afro beat en een vleugje blues 
en soul. Een concert zoals we er nog nooit een gehad hadden, maar met te weinig toehoorders.  

-   Tijdens de eerste twee weken van november werden in 11 bakkerijen van Lubbeek broodzakken gebruikt 
met een tekst van de 11.11.11.-actie. 

 
3. Financiële opbrengsten 
 

gesponsorde wandeling VBS “De Linde” 1.335,09 
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Sint-Maartensvuur   961,67 

Concert Nyirabikari 607,05 

Spaghetti Scouts St-Kwinten 2.716,02 

Straatcampagne 15.333,68 

TOTALE OPBRENGST 20.953,51 

 
Het totaal vertoont een (gebruikelijke) terugval na het recordjaar 2006 van 22 %,maar dit is nog steeds een 
stijging t.o.v. 2005.  
 
Bij deze cijfers komen nog de rechtstreekse overschrijvingen van inwoners van Lubbeek op het nationale 
postrekening nr. 11.11 en als vaste schenkers. Die cijfers worden door 11.11.11 in het voorjaar 2008 
gepubliceerd.  
 
Het financieel verslag 2006 van 11.11.11 leert ons dat Lubbeek in totaal 36.668 euro inzamelde, d.i. 2,70 euro 
per inwoner, het beste resultaat van Vlaams Brabant en het derde in gans Vlaanderen. 
 
De GRIS kende een werkingstoelage goed van € 796,08 voor het propagandamateriaal, 
verzekeringskosten, de affiche en de flyers en de kosten van Sabam en de catering van de 
artiesten van het concert. 
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Werkgroep SOLIDARITEIT-LINDEN  

(Welzijnszorg-Broederlijk-Delen)  
 

Activiteiten 2007 
 
 
Contactpersoon: Lut Rubbens 
 
 
In Linden is een werkgroep "Solidariteit" actief, die vooral werkt rond de campagnes van Broederlijk Delen en 
Welzijnszorg. Ieder jaar organiseren ze zowel bewustmaking als acties en concrete kennismaking met 
regionaal welzijnswerk.  
 
 

1. De campagne Broederlijk Delen  
De werkgroep concretiseert de nationale Broederlijk Delen –campagne voor Linden en ontwikkelt 
daartoe verschillende initiatieven. Dit gebeurt in de vastenperiode, voorbereiding op Pasen(februari). 
 
- Algemene planningsvergadering en opzet van de campagne. De klemtoon komt steeds meer te liggen 
op ‘bondgenootschap van verschillende organisaties en bewegingen met het Zuiden. De campagne 
richt zich op” het zuiden wil groeien”: de groei van de plattelandseconomie. De campagne slagzin was 
dit jaar: “Afrika heeft ook talent”.Landbouworganisaties van de plaatselijke bevolking die hun eigen 
plannen waarmaken zijn tegelijk ‘oefenplaatsen voor democratie’.  
- Startavond Broederlijk Delen te Kessel-lo: documentatie, actiemodellen  
- Visualisatie in de kerk te Linden: Duiding in de predikatie en de informatie  
- Ieder jaar organiseert de werkgroep in Linden een BRUNCH ten voordele van de actie Broederlijk 
Delen. Ook de wereldwinkel heeft er zijn stand. Het algemene concept werd in de algemene 
planningsvergadering van het werkjaar al besproken. 
 

2. De campagne Welzijnszorg 
Deze heeft plaats in de adventsperiode, vier weken voor Kerstmis (december).  

 - Visualisatie van de campagne Welzijnszorg in de kerk en gedurende de  
adventsperiode werd de liturgische invulling voor het we van 15 en 16        december verzorgd: 
- Verkoopstand van Welzijnszorg gedurende het weekend van1 en 2 december, en gedurende het 
weekend van 15 en 16 december. De opbrengst  
hiervan gaat integraal naar projecten van welzijnszorg die armoede projecten steunen.  
- Buiten de adventsperiode werd de werking van de toneelgroep “CIE-Tartaren” gesteund vanuit de 
werkgroep. Op 24 mei waren we met enkele mensen aanwezig tijdens hun optreden. De regisseur Niels 
Goovaerts, werkt met auteurs uit ’t Lampeke (buurtwerking Ridderstraat Leuven) . 
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AAAmmmnnneeessstttyyy                              BBBrrriiieeefffsssccchhhrrriiijjjfffgggrrroooeeeppp      

IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll                                                          LLLuuubbbbbbeeeeeekkk   
SSSccchhhrrriiijjjfff   zzzeee   vvvrrriiijjj   

 
 

 

Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 

Overzicht activiteiten 2007 
 
 
 
Contactpersoon: Costeur Marianne 
 
 
 
De Lubbeekse briefschrijfgroep voor Amnesty International telde in 2007 vijfenveertig leden. 
 
Onze bestaansreden is de medewerking aan de briefschrijfacties van Amnesty International.  
 
De campagnes van Amnesty International hebben tot doel gevangenen vrij te krijgen die onterecht 
(bijvoorbeeld omwille van hun politieke of religieuze opinie) of onder ontoelaatbare omstandigheden 
gevangen zitten, of die gefolterd worden of ter dood veroordeeld zijn. 
Deze campagnes worden toegelicht in het krantje “Amnesty In Actie” dat de leden maandelijks in de bus 
krijgen. Naast achtergrondinformatie omtrent de campagnes, wordt hierin ook de concrete situatie beschreven 
van de gevangenen waarvoor we actie voeren  
 
De briefschrijfacties vormen een belangrijk onderdeel van deze campagnes: aan de autoriteiten van het land 
in kwestie worden massaal brieven gestuurd met het verzoek die personen vrij te laten, omdat hun 
gevangenneming en/of behandeling een schending van de mensenrechten betekent. Het opstellen van deze 
brieven is geen probleem, in “Amnesty in Actie” staan voorbeeldbrieven die we kunnen overnemen,. Deze 
brieven zijn meestal opgesteld in het Nederlands, Engels of Frans, soms ook in het Spaans of in het Duits. 
 
Goed nieuws, bijvoorbeeld over de vrijlating van gevangenen naar aanleiding van een succesvolle actie, 
verschijnt ook in "Amnesty in Actie" .  
 
Maandelijks organiseert onze Lubbeekse briefschrijfgroep een gezamenlijke briefschrijfavond, waarbij we 
drie brieven schrijven. Gemiddeld neemt een tien à 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 2007 werd ook een promotiecampagne gedaan: aan de 
ingang van de bibliotheken van Lubbeek werden kaarsen verkocht, en werd informatie verspreid over 
Amnesty International.  

Een andere activiteit waar de voltallige Amnestygroep Lubbeek al 
heel wat jaren, ook in 2007, aan meewerkt is de 11.11.11 actie, meer 
bepaald verzorgen wij ‘de keuken’ van het St. Maartensvuur. 
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Overzicht van de KWB-activiteiten in het kader van Internationale Samenwerking, 2007, 
gecombineerd met aandacht voor, en acties van Wereldsolidariteit. 

 
 
 
Contactpersoon: Guy Sprengers 
 
 
 
KWB nationaal heeft het thema ‘Internationale Samenwerking’ hoog in het vaandel geplaatst. Activiteiten 
hier rond worden constant gepromoot, niet enkel nationaal, maar ook regionaal en lokaal. KWB Lubbeek 
wenst hierin een voorbeeldrol te spelen voor de KWBverenigingen van de regio Noord Hageland waartoe wij 
behoren. 
 
Wereldsolidariteit’, de ngo van de christelijke zuil, is doorlopend gepromoot tijdens KWBactiviteiten. Tevens 
is Wereldsolidariteit, in combinatie met KWB, vertegenwoordigd in de GRIS. 
 
Na de inleefreis naar Guatemala in 2005, waaraan twee bestuursleden van KWB Lubbeek (Guy Sprengers en 
Roland Van Criekingen) deelnamen, en na verschillende getuigenissen in 2006, is binnen de stuurgroep 
Wereldsolidariteit Leuven een vergelijkende studie gemaakt tussen Cuba en Guatemala. Presentaties van deze 
studie zijn georganiseerd in de regio. 
 
De Lentecampagne van Wereldsolidariteit heeft zich in 2007 toegelegd op het element arbeid in de 
derde wereld. Hiervoor zijn ‘kruidenpakjes’ samengesteld en verkocht ten voordele van partners in de drie 
continenten waar Wereldsolidariteit actief is. 
 
 
 
 
 
Vergaderingen van de stuurgroep WS Leuven: 

Terugkoppeling van deze vergaderingen gebeurt waar nodig aan de GRIS op het dagelijks bestuur of op de 
Algemene Ledenvergadering. 
� 18 januari: stuurgroep 
� 8 februari: startdag Lentecampagne in Brussel 
� 15 maart: stuurgroep 
� 23 mei: stuurgroep 
� 28 juni: stuurgroep 
� 20 september: stuurgroep 
� 22 september: organiseren vergelijkende getuigenissen van inleefreizen Sri Lanka, Cuba en Guatemala. 
� 18 oktober: stuurgroep 
� 13 december: stuurgroep 
 
Activiteiten KWB-Wereldsolidariteit: 

� Zaterdag 17 maart: Café Mangé-Guinée: getuigenis van de inleefreis van ACW-WS Limburg naar het 
Afrikaanse Guinée. Tevens aandacht voor Lentecampagne en verkoop kruidenpakketjes. Ook start van 
fotoreportage in kader van de nieuwe slogan ‘De kracht van mensen samen’. 

 
� Vrijdag 16 maart: vernissage ‘Op KUNST geSTOELd’, na samenwerking GRIS, Cultuurraad, SIAL en 

KWB. 
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� Zaterdag 17 maart: open deur in zaal Santro, rond ‘Op KUNST geSTOELd. 
 
� Donderdag 20 maart: voordracht vergelijking Cuba-Guatemale in Haacht. 
 
� Zaterdag 24 maart: hulp bij verkoop kunststoelen op Ladeuzeplein Leuven.  
 
� Zaterdag 31 maart: ‘Daens Dagelijks’: theaterproductie door Pacoproducties  
n.a.v. 100-jarig overlijden van Daens. Infostand Wereldsolidariteit en verkoop  
kruidenpakketjes. 
 
� Donderdag 4 april: voordracht vergelijking Cuba-Guatemale voor KWB Sint-Joris-Winge. 
 
 
� Donderdag 19 april: getuigenis over CGTG en MTC in kader van de Internationale Week van 

Wereldsolidariteit, met aanwezigheid van Guatemalteekse vertegen-woordigers van CGTG en MTC. 
Organisatie van ACV Ransberg. 

 
� Zondag 13 mei: 15° stratenvolleybaltornooi KWB Lubbeek, met infostand Wereldsolidariteit, verkoop 

kruidenpakketjes, en fotoreportage: ‘De kracht van mensen samen’ 
 
� 11.11.11-periode: belangrijke deelname bij de huis-aan-huis-omhalingen. 
Tevens aanmaak en verkoop van warme wijn op het Sint Maartensvuur van 10  
november. 
 
� Zaterdag 24 november: actieve hulp bij 11.11.11-concert van Nyirabikari  
 
 
Aankondiging van deze activiteiten gebeurt door affiches, flyers, via mail, website en  
via het gemeentelijk Infoblad. 
Alle activiteiten zijn open voor zowel KWB-leden als voor niet-leden. 
Tijdens alle activiteiten promoot KWB wereldwinkelproducten. 
 
 
Briefing van de GRIS-vergaderingen en -activiteiten is een vast agendapunt op de  
maandelijkse KWB-bestuursvergaderingen. 
 
 
Verschillende KWB-bestuursleden zijn actief bij SIAL, 11.11.11, Amnesty  
International, en bij de Wereldsolidariteit Stuurgroep Leuven. 
 
 

De KWB deed in 2007 geen beroep op de werkingskredieten van de GRIS. 
 
Wereldsolidariteit ontving 500 euro projectsubsidie (tvv Maya-dorp Setaña) 
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Geleeg 
Activiteiten 2007 

 
 
Contactpersoon Mia Ulens 
 
 
In het voorbije jaar werd de aandacht in de eerste plaats toegespitst op het blijven open 
houden van het Geleeg, elke zaterdag van 10 tot 16 uur. Het valt op dat meer en meer 
verenigingen meerwaarde geven aan hun feesten door o.a. wereldwinkelwijnen te 
schenken. 
 
Via de elektronische Nieuwsbrief werd het alfabetiseringsproject “Are wa Majbalre” uit 
Guatemala verder toegelicht. 
Het nieuwe assortiment kaarsen en servetten, alsook de kalender van Bond Zonder Naam 
werden aangeprezen en de nieuwe wijn van Oxfam, Tinto de Casa, opvolger van La Vid, 
werd geboren. 
Tevens zijn eerlijke koffie en fruitsap nog steeds gegeerd. 
Maya Honing, het product dat bij de wieg van Het Geleeg reeds aanwezig was, blijft het 
meest gekend. 
Tijdens de Grote Vakantie was het Geleeg gesloten, maar bestellingen konden via de 
gekende weg geplaatst worden. 
 
Iedere zaterdagvoormiddag organiseren de leden van SIAL (Steunpunt voor Integratie van 
Asielzoekers Lubbeek) hun wekelijkse Nederlandse les in het vergaderzaaltje van het 
Geleeg, een lokaal dat ook voor GRIS en 11.11.11 een plek geworden is om te vergaderen 
en mekaar te ont-moeten. 
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ROEMENIËCOMITE LUBBEEK - LUPSA 

JAARVERSLAG 2007 
 
Contactpersoon: Jaak Willemse 
 
 
Inleiding: 
Ons comité is reeds zijn 17de jaar actief in Lupsa (provincie Alba in Roemenië). Waar er in de beginjaren 
grotere initiatieven werden genomen en gerealiseerd (de renovatie van het dispensarium, de aanleg van een 
sportterrein en de bouw van een nieuwe klas in de school), zijn we langzaamaan ons meer gaan richten op 
kleinere projecten. Vooral de school van Lupsa (met ca. 400 leerlingen) blijft ons voornaamste objectief. Zo 
hebben we systematisch de totale renovering van het aftandse schoolgebouw afgewerkt door het laten 
plaatsen van nieuwe deuren, ramen, vloer, verwarming en nu recent thermopanbeglazing. Ook de levering en 
onderhoud van een fotokopieerapparaat en PC’s  edgl.. behoren tot de realisaties. Een factor die hierbij 
meespeelt is de goede samenwerking met de directeur, Vasile Cioica. 
 
Data: 
 
A Contacten. 
 
De meeste contacten naar Lupsa verlopen gemakkelijkheidhalve via e-mail, fax of Gsm. Naast de informele 
informatie, dienen zij om nieuwe initiatieven door te praten en uitgevoerde acties op te volgen. Tevens zijn zij 
belangrijk in de voorbereiding van een effectief bezoek. 
Dit jaar zijn er twee bezoeken  aan Lupsa geweest: 1ste door de familie Willemse  in augustus . Het was vooral 
een controlebezoek aan de school om de uitgevoerde werken (vervanging van de ramen in de school, het 
inrichten van een documentatieklas en bib op te volgen. 
2de bezoek van de familie Dewaelheyns  in september met vooral kledij voor enkele minder gegoede families, 
speelgoed voor de peutertuin . 
 
B Vergaderingen 
 
-15/6: Voorbereidende vergadering bezoek Lupsa 
-28/9: Verslaggeving over de bezoeken aan Lupsa. 
-24/11: Algemene terugkomdag van alle Roemeniëcomités ingericht door ADR Nationaal. 
 
 
Plannen: 
 
Volgend jaar wordt er verder een actie gepland om vooral Engelstalige boeken te verwerven voor de schoolbib 
van Lupsa. Tevens is er in de zomerperiode een bezoek ter plaatse gepland om de boeken naar Lupsa te 
brengen en de klassieke bezoeken af te leggen (school, dispensarium, arme families …) 
 
Alhoewel de globale situatie in Roemenië  elk jaar vooruitgaat en er meer financiële middelen  zijn (de 
toetreding tot de EU speelt daar een rol in) , is de steun aan bovengenoemde  projecten  toch nog 
noodzakelijk, omdat er daar van overheidswege tot op heden eerder beperkte middelen voorhanden zijn. 
Vooral projecten onderwijs en gezondheidszorg genieten de voorkeur in onze samenwerking met Lupsa 
.Tevens danken we het Lubbeekse gemeentebestuur voor de bijkomende steun. 

ARTSEN ZONDER VAKANTIE Lubbeek 
JAARVERSLAG 2007 
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www.azv.be 
 
Contactpersoon Jos Swinnen 
 
Jos Swinnen is een op rust gesteld verpleger (prepensioen in 2003) uit Pellenberg die sinds 2004 op missie 
trekt voor Artsen Zonder Vakantie als vrijwilliger. 
Hieronder zijn activiteitenverslag 2007 
 
Op uitnodiging van het Gris schreef ik mij in en volgde ik een colloqium over de situatie in Congo dat doorging 
in het Egmontpaleis te Brussel. 
Vooral hoop was de leidraad. 
 
Ook via Gris nam ik kennis van een boekenverzameling voor een cultureel centrum en bibliotheek in Burundi 
waar ik actief aan meewerkte. 
Ik vroeg kennissen om medewerking, ging deze boeken (Franstalige ) op heel wat plaatsen ophalen en bracht 
ze naar de basiliek van Koekelberg, waar een verzamelpunt was ingericht. Er wachten thuis nog heel wat 
Franstalige boeken om verzonden te worden. 
 
In het najaar 2007 was er de viering 25 jaar AZV, met de jaarvergadering die ik ook bijwoonde. 
 
In 2007 deed AZV 136 medisch, humanitaire zendingen in 9 Afrikaanse landen, in 45 locaties en met 400 
vrijwilligers 
Om medische redenen moest ik een geplande missie naar Kameroen afzeggen 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jos Swinnen 
Kortebergstraat 43 
3212 Pellenberg 
016/461553 
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BROEDERLIJK   DELEN   LUBBEEK en BINKOM 
 

Activiteiten 2007 
 
 
Contactpersoon: Mia Ulens 
 
 
‘Afrika heeft ook talent’ 
 
Broederlijk Delen steunt de eigen plannen van het Zuiden. 
Door heel wat plaatselijke initiatieven in Lubbeek en Binkom werd de nationale actie Broederlijk Delen 
ondersteund. 
 
Op 19.01.07: startavond te Kessel-lo 
                      Documentatie, animatie en actiemodellen voor de plaatselijke    campagnes 
werden er voorgesteld. 
 
Op 21 en op 24/25 feb: verkoop van de 40dagen kalender ‘Afrika heeft ook talent’. Een vastenbezinning met 
Broederlijk delen. 
 
Gedurende de 40dagentijd visualisatie en informatie in de parochiekerken werd er duiding gegeven in de 
predikatie en in  het Kerk en Leven blad, van de federatie Lubbeek.  
 
 
 
Er was ook weer de brunch 10.02.07 in Lubbeek St Bernard  
 
 
 
Bananenspel: BANANA BOOM BOOM een spel over de oneerlijke bananenhandel werd gespeeld met en door 
de vormelingen van Binkom op zondag 10.02.07.  
Ook hun ouders kregen even de kans om mee te spelen. 
 
 



 39 

Vredeseilanden-comité Lubbeek 
JAARVERSLAG 2007 

 
 
Contactpersoon Gerda Liekens 
 
 
 
Het Vredeseilanden-comité van Lubbeek organiseerde in januari 2007 de jaarlijkse plaatselijke campagne 
zoals steeds in het warenhuis Delhaize in Kessel-Lo. Twaalf vrijwilligers verkochten de gekende gadgets. Dit 
bracht een recordbedrag van 3.292,13 euro op. 
 
Aangezien de plannen om van Lubbeek een “Fairtrade gemeente” te maken in 2006 werden uitgesteld tot na 
de verkiezingen van oktober en het opstarten van de nieuwe gemeentelijke bewindsploeg, zullen de verdere 
te ondernemen stappen pas in 2008 kunnen gezet worden. Op één na, heeft elke politieke partij van de 
Lubbeekse gemeenteraad zich alvast achter het initiatief geschaard. Het is de bedoeling dat het initiatief voor 
een optimale slaagkans van bij de start een zo breed mogelijk draagvlak krijgt. De schepen voor internationale 
samenwerking heeft het verwerven van het label van fairtradegemeente als doelstelling opgenomen in het 
gemeentelijk beleidsplan 2008-2013. 
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Jaarverslagen van de vertegenwoordigers van het onderwijs 
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Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking tijdens het 
kalenderjaar 2007 in de Vrije Gemengde Basisschool ‘De Linde’ te 
Linden 
 
 
Contactpersoon: Agnes Spitaels 
 
 
Februari 
 
Startmoment voor de lagere school voor Broederlijk Delen onder het thema; ‘De Wolkenkijkers’ 
 
April  
 
Voordrachten over Burundi worden gepromoot, o.a.  in de lerarenkamer, waar info wordt gegeven over de 
filmvoorstellingen over Afrika te Wezemaal. 
 
Mei 
 
Aan de hand van foto’s uit de 11.11.11. kalender, worden steloefeningen gehouden over moeders uit de hele 
wereld. Het abonnement ‘wereldreis’ wordt in de klasbib verzameld. 
 
November 
 
De gesponsorde wandeltocht van de vijfdes en zesdes tvv 11.11.11. bracht 1.300 euro op. 
 
Voor het opstarten van een lokale bib in Burundi worden Franstalige boeken verzameld en aan de 
initiatiefnemer , Ivan Godfroid, overgemaakt. 
 
December 
 
Gezamenlijk startmoment voor de lagere school over Welzijnszorg. 
De adventskalender wordt gebruikt in de godsdienstlessen. 
De actie wordt afgesloten met een gezamenlijke kerstviering met het thema van welzijnszorg: ‘vrede zij met u 
allen!’. 
 
Het hele jaar door wordt gewerkt met de kalenders van 11.11.11. in de klassen vanaf het derde 
leerjaar. 
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Vrije Basisschool St. Martinus te Lubbeek 
kalenderjaar 2007 

 
 
Contactpersoon: Rita Pauwels 
 
 
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking tijdens het kalenderjaar 2007 in de Sint-
Martinus basisschool Lubbeek 
 
 
Januari 
 
De Damiaanactie staat centraal 
Een animator van de Damiaanactie kwam een filmvoorstelling geven: “24 uur in Kinshasa”  
We volgden een verpleger en zagen hoe hij tijdens zijn werk melaatsen opspoort en helpt. 
We maakten kennis met Junior, een straatjongen die verminkt was door lepra. De 
Damiaanactie heeft hem een nieuw gezicht gegeven. Junior was zelfs te gast in ons land. 
De leerlingen merkten hoe hij door verschillende operaties een nieuw gezicht en daardoor 
ook een nieuw leven kreeg. 
Daarna werd er met materiaal in de klassen verder gewerkt rond dit project. 
Tevens werd het leven en werken van pater Damiaan hierbij besproken. 
 
Februari maart 
 
Opening van het project Broederlijk Delen:” De wolkenkijkers” 
Tijdens dit project werden de leerlingen meegenomen naar Burkina Faso, een land in de 
Sahel waar de mensen dagelijks strijden tegen de verwoestijning en alle moeite doen om te 
overleven. De inwoners hebben geloof in een goede samenwerking om het regenseizoen 
goed voor te bereiden zodat ze kunnen hopen op een betere landbouw. 
Het project werd geopend met een groot waterspel. De leerlingen werden in groepjes 
verdeeld en voerden verschillende opdrachten uit. Deze opdrachten stonden in verband met 
de waterschaarste in de Sahel. De leerlingen beseften hoe belangrijk water wel is en dat we 
er spaarzaam moeten mee omgaan. 
Met aangepast materiaal konden de leerlingen aan dit project in de klas verder werken.We 
volgden Lassané en zijn familie die dagelijks het strijden tegen de droogte in hun land 
meemaken. 
De laatste week van de vasten werd er een vastenvoettocht gemaakt.  
Er werden heel wat euro’s bij elkaar gestapt en de opbrengst hiervan werd gestort aan 
Broederlijk Delen , aan Make a Wish in verband met de ziekte van Kato Dero en aan de 
Damiaanactie 
 
Oktober 
 
Missiemaand: de leerlingen hebben een abonnement op Missio. Dit is een maandtijdschrift 
en wordt het ganse jaar gebruikt in de godsdienstlessen. 
Ook het leven van Sint-Franciscus wordt besproken. 
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De leerlingen van de derde graad werkten aan en project” vzw Werkgroep kinderen helpen 
kinderen”. Hun project helpt schoolgaande kinderen in Pakistan. 
De kinderen van Lubbeek corresponderen met kinderen van ginder. 
 
November 
 
De leerlingen van het vierde leerjaar brachten een bezoek aan studio Globo te Brussel. Ze 
maakten kennis met het multiculturele project: “ wonen op het dak.” 
 
December 
 
Tijdens de advent werken we rond Welzijnszorg. 
Dit jaar was het thema “Een toekomst zonder armoede begint op school.” 
De leerlingen van het vierde leerjaar openden dit thema met een toneel” Op bezoek in het 
tuincentrum”. 
De leerlingen maken opnieuw kennis met Robin die uit een kansarm gezin komt. 
Robin maakt zich zorgen of hij ooit wel een beroep kan uitoefenen. Hij kan toch niets vindt 
hij.  
Tijdens de advent zoeken de leerlingen uit hoe hoe Robin en de andere kinderen kansen 
krijgen om te studeren voor een diploma. 
Een school kan werken aan gelijke kansen voor alle kinderen. 
De leerlingen werken met materialen van WZZ. 
De advent wordt afgesloten met een kerstviering in de kerk die verzorgd wordt door de 
leerlingen van het derde leerjaar. 



Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 
Gemeentelijke Basisschool Linden 

 
Contactpersoon: Verheyden Liesbet, Karin Bunckens, Hilde Rombauts 
 
 

Uitwisselingsproject en duurzame steun voor de GBS in Simbi, Rwanda 
Doelgroep: kleuterschool en lagere school 
 

Bondige samenvatting van de activiteit: 

 

In mei 2006 startten wij, naar aanleiding van het Afrikaproject en schoolfeest, een 
samenwerkingsproject op met de basisschool van Simbi in Rwanda. Hieronder het 
evaluatiepunt vanuit het jaarverslag 2006, wat betreft dit initiatief. 
Sterke punten: Een gemengde kerngroep van leerkrachten en ouders creëert een 
draagvlak voor een degelijke werking en uitbouw van het project. Daarnaast zorgt het 
project voor een stimulerende duurzame samenwerking tussen ouders en leerkrachten, 
die zich vertaalt in een positieve uitstraling om met de kinderen in de toekomst verder rond 
integratie te werken; 
Het schoolproject in Simbi biedt mogelijkheden om op een meer duurzame manier met de 
school en de kinderen te werken rond integratie en wereldburgerschap, het brengt 
een ander continent op hun niveau in hun leefwereld. De mogelijkheid van een verzustering 
met de school in Simbi wordt overwogen. 

 
Aanvullende informatie en situering van het project in Simbi, Rwanda 
� De vereniging Umubano-Bisa is een vzw opgericht door enkele Rwandese vrouwen 
die in België leven en een paar Vlamingen. Claudine is de voorzitster van deze 
vereniging, zij ijvert vanuit België voor enkele kleinschalige projecten ter verbetering 
van het welzijn van de bevolking in Rwanda. 

� De vereniging vertrekt hiervoor vanuit de millenniumdoelstellingen: centraal staan 2 
actiedomeinen: goede gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen. 

� In het thema gezondheidszorg staat centraal: het reduceren van de moeder- en 
kindsterfte. 

� In het thema onderwijs: de gemeenteschool van Simbi, in het Zuiden van Rwanda, 
telt een 200-tal leerlingen die ver onder de armoedegrens leven. Dit betekent dat het 
deze gezinnen vaak ontbreekt aan financiële middelen om hun kinderen school te 
laten lopen, waardoor de kinderen afhaken. De school zelf wordt mede ondersteund 
door een plaatselijk comité van ouders die samen nadenken hoe de school deze 
gezinnen kan ondersteunen zodat de kinderen toch op school kunnen blijven, door 
bv. schooluniform te voorzien, schriften, potloden, een warme maaltijd….Met het 
geld dat wij via activiteiten in onze school in Linden bijeen zamelen, proberen wij 
deze initiatieven meer middelen te geven. Een plaatselijke coördinatrice heeft in 
overleg met ons en het oudercomité in Simbi, gezorgd voor de aankoop van 200 
uniformen, 400 schriften en 200 balpennen begin 2007 ( Het schooljaar loopt in 
Rwanda van januari tot oktober). Zij zijn bijzonder opgetogen over ons initiatief en 
zouden graag in contact komen met ons en de kinderen hier. 
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� Met de opbrengst van het schoolfeest in 2007 werden voor de start van het nieuwe 
schooljaar begin 2008, o.a. boekentasjes, voetballen, basketballen, volleyballen, en 
tondeuses aangekocht. 

� Rwanda is ongeveer zo groot als België, en heeft ongeveer 9 miljoen inwoners. Het 
is dus qua oppervlakte en bevolkingsgrootte vergelijkbaar met België. Dit maakt de 
herkenbaarheid groter. 

 
Doel van het project: 
Wij willen Simbi meer bieden dan een eenmalige actie. We pogen om samen met 
leerkrachten, kinderen en ouders een uitwisselingsrelatie op te bouwen rechtstreeks met de 
leerkrachten, kinderen en oudercomité van de school in Simbi. Hiernaast streven we naar 
een duurzame samenwerking en pogen we een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren aan 
de school. 
We willen van kortbij opvolgen hoe onze middelen, in dialoog met de leerkrachten en 
oudercomité in Simbi, kunnen ingezet worden, zodat ze onmiddellijk ten goede komen van 
de kinderen die zonder onze steun wellicht zouden afhaken op school.  
 
Partners in de samenwerking: 

� De kinderen, de leerkrachten, de ouders van GBS Linden 
� Vereniging Umubano-Bisa: Claudine Mukeshimana en Luk Cannoodt 
� GRIS Lubbeek 
� De kinderen, leerkrachten en ouders van de GBS Simbi, Rwanda 

 
Voorbereiding: 

� Een werkgroep van ouders, een leerkracht, de directrice, Luk Cannoodt en Claudine 
Mukeshimana, en Johan Flamez, werd opgericht en kwam samen begin juni 2007. 

 
Doel van de vergadering:  

� Verkenning van het al dan niet bestendigen van een duurzaam 
samenwerkingsverband met de school in Simbi. 

� Op welke manier kunnen we het project dichter bij de kinderen brengen? 
� Op welke wijze kunnen we regelmatige financiële ondersteuning garanderen? 
� Kan het Gris op één of andere wijze al een ondersteuning bieden? 

 
Ideeën en acties: 
Op welke manier zouden we de kinderen van onze school meer in contact kunnen brengen 
met de kinderen in Simbi? 

� Elektronische communicatie is geen ideale en gemakkelijke weg. Het pc gebruik is 
beperkt, en in de Rwandese manier van communiceren echt nog niet ingeburgerd. 
Zij houden veel meer van concreet, tastbaar en zichtbaar contact. De directeur van 
Simbi mailde enkele malen met Karin Bunckens, directrice. Op die manier is er 
uitwisseling op vlak van ‘aandacht voor’, ‘ wederzijds respect’ en de mogelijkheid 
rechtstreeks ‘oprechte dankbaarheid’ uit te drukken aan elkaar. Alleen dit al is een 
meerwaarde voor beide scholen. (zie mails in bijlage) 

� Meest voor de hand liggend om de kinderen van dichtbij te laten samenwerken zijn 
brieven, tekeningen, foto’s en videofilms uitwisselen. 

� Meerder keren per jaar reizen kennissen van Claudine naar Rwanda. We kunnen dan 
een pakketje meegeven. 
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� Afspraak: we geven al een pakketje tekeningen mee met Luk en Claudine, zij 
vertrekken half juli. 

� Ideeën:  
o Een klas van hier die een ‘vaster’ contact opbouwt met een klas of 
leerlingengroep in Simbi. 

o Een hogere graads klas die een jongere graadsklas in Simbi adopteert? 
o Thema’s om rond uit te wisselen: eenvoudige elementen die in het leven van 
kinderen herkenbaar zijn: feesten, wonen, school, muziek, voeding, spel enz… 

� We geven regelmatig feedback over de resultaten van onze acties: 
o Foto’s die we toegestuurd kregen van de kinderen verspreiden en tonen aan 
de kinderen. (zie bijlage) 

o Met de kinderen spreken in de klas over de school in Simbi, vertrekpunt is 
DVD die Erwin klaar heeft gemaakt voor het schoolfeest. 

o We tonen de DVD tijdens de pauze op het schoolfeest. We hangen eveneens 
de foto’s op aan de inkom. Zo bereiken we ook de ouders, grootouders en 
andere aanwezigen. 

o We starten een werkgroep op die samen met de leerkrachten wil nadenken en 
mogelijks ondersteuning bieden om contact uit te bouwen, info te geven 
enz…De werkgroep zal na de grote vakantie samenkomen. 

o Op het Gris stellen we het project voor in september. 
 
Evaluatie: 
 
Sterke punten: De contacten die we installeren via foto’s, uitwisselen van tekeningen, 
kleine knutselwerkjes, de contacten met Luk en Claudine die jaarlijks naar Rwanda gaan, 
geeft het resultaat van onze ‘bescheiden’ bijdrage extra kracht en een meerwaarde. Het 
stimuleert de leerkrachten, kinderen en ouders om een blijvende uitwisseling uit te bouwen 
en het moedigt iedereen aan om naar manieren te zoeken om het project en het leven in 
de school hier en daar dichter bij elkaar te brengen. (zie mail Karin Bunckens in bijlage) 
Zwakke punten:  ons ‘drukke’ leven en schoolleven hier dringt Simbi regelmatig naar de 
achtergrond. Het project kan door meer mensen binnen de school mee ‘gedragen’ worden, 
zowel leerkrachten, ouders als kinderen. 
De werkgroep is in het najaar, zoals hierboven vermeld, nog niet samengekomen. De 
aanloop tot een nieuw schoolfeest, en het engagement om ook deze opbrengst met Simbi 
te delen, brengt het project weer meer in de aandacht. In het voorjaar wordt een 
samenkomst gepland om Simbi terug meer in de aandacht te brengen. 
 
 
Verslag: Hilde Rombauts, voorzitster oudercomité GBS Linden 
 

 


