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Aan alle gemeenteraadsleden van Lubbeek 
Aan alle leden van de GRIS 
Aan alle medestanders voor méér Internationale Samenwerking 
 
 
Geachte Mevrouw 
Geachte Heer, 
 
 
 Internationale Samenwerking is in Lubbeek in 2003, naast sport, cultuur, milieu, jeugd en 
senioren, op een volwaardige wijze vertegenwoordigd geweest door een gemeentelijke raad, de 
Gemeentelijke Raad Internationale Samenwerking, kortweg GRIS. 
 
 Eens geïnstalleerd met een dagelijks bestuur, leden al dan niet stemgerechtigd en 
eenmaal een akkoord gevonden over het huishoudelijk reglement, kon de Algemene 
Ledenvergadering zich weer gaan buigen over de inhoud van I.S. in onze gemeente. 
 
 Drie nieuwe initiatieven, met wisselend succes, springen hierbij in het oog: de �Schone 
Kleren Campagne� resulteerde in een nieuw gemeentelijk reglement, de geslaagde infoavond �Kleur 
Bekennen� kan de start zijn van een duurzame samenwerking met het onderwijs, maar de beide 
�Twinnings� (of verzusteringsinitiatieven) raakten wegens verschillende redenen niet uit de 
ambtelijke lades. 
 
 Naast nieuwe initiatieven kregen de traditionele agendapunten uiteraard ook onze volle 
aandacht: de werking van de lidorganisaties, de financies, de promotie van de GRIS naar de 
Lubbeekse bevolking door een nieuwe website en een folder.  
 
Tweeduizend en drie is precies halfweg de bestuursperiode 2000-2006 en dus (ook) voor ons tijd 
voor een halfweg-evaluatie. Die moet op korte termijn leiden tot een realistische bijsturing van 
ons beleids- en actieplan voor de komende drie jaar. 
 
U hoort er ongetwijfeld binnenkort méér over! 
  
Voor de GRIS 
 
Piet Laga (secretaris)  
Johan Flamez (voorzitter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wie was er lid van de GRIS in 2003? 

 
  
 
 
32 ingeschreven personen vertegenwoordigen 
 
- Zeven lokale ngo�s (11.11.11.,  Amnesty International, Broederlijk Delen, Roemenië-comité, 
Vredeseilanden, Welzijnszorg en Wereldsolidariteit). 
Het Geleeg (fair trade, rechtvaardige voeding), SIAL(steunpunt asielzoekers) en KWB-Lubbeek 
 
- Twee jeugdverenigingen en de jeugdraad. 
- De vier Lubbeekse politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad. 
- De vijf onderwijsinstellingen van Groot-Lubbeek. 
- Het OCMW. 
 
 
De schepen Internationale Aangelegenheden 
 
Mevr. Betty Lismont-Depret Tel 016/47 97 00 
Gemeentehuis, Gellenberg 16 
 
 
 
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 en penningmeester  
Pieter Laga   Tel: 016/62 09 41 
piet.laga@skynet.be  
 
 
 
VOORSTELLING VAN DE KERNLIDORGANISATIES 
 
 
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 
gezamenlijk 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 ondersteunen: Broederlijk Delen in het zuiden 
�Omdat het Zuiden plannen heeft� 
en Welzijnszorg hier omdat het wil helpen '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@hotmail.com 
 
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 
gezamenlijke 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:  Geys.Guido@skynet.be 
 
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: Ronny.Haroux@skynet.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. 
KWB-Lubbeek geeft WS gestalte in onze gemeente. 
Contactadres: Guy.Sprengers@pandora.be 



 

 
Wat deed de GRIS in 2003  ? 

 
 
1. De officiële erkenning 
 
De gemeenteraad van november 2002 keurde het organiek reglement van de 
GRIS goed en bevestigde daarmee het officiële karakter van de raad. Via het 
gemeentelijk infoblad werd een oproep gedaan om kandidaat-lid te worden van de 
GRIS. Uit de aanvragen erkende het schepencollege eind februari 15 
stemgerechtigde leden. Tijdens de eerste officiële Algemene Ledenvergadering 
(ALV) werd een dagelijks bestuur gekozen. De opeenvolgende ALV �s keurden 
een huishoudelijk reglement en twee teksten ter regeling van de 
gemeentesubsidies goed. Deze laatste moeten nog bekrachtigd worden in het 
schepencollege. 
 
 
2. Prioriteiten 
 
a) Twinningprojecten 
 

1. Het verzusteringsproject tussen een dorp in Benin en de gemeente Lubbeek, 
opgestart in 2002, werd stilgelegd n.a.v. het overlijden van de consul van 
Benin. Hij was samen met een Lubbekenaar de initiatiefnemer. 

2. Eind 2002 nodigde federaal minister voor Buitenlandse Zaken Louis Michel 
alle Belgische gemeenten, en dus ook Lubbeek uit om in het kader van zijn 
solidariteitsactie 2003 met de Grote Meren een klein initiatief te steunen. 
De schepen toonde belangstelling voor de ondersteuning van een school in 
Burundi. Maar dit project werd nooit gerealiseerd wegens gebrek aan 
budgettaire voorzieningen. 

 
b) Het eerlijke handelscircuit 
 
1. De �Schone Kleren Campagne� (SKC) is voor Wereldsolidariteit/KWB Lubbeek 

al meerdere jaren een actiethema. De Schone Klerencampagne is een 
campagne die actie voert voor betere werkomstandigheden in de 
kledingindustrie wereldwijd. Schone Kleren zijn kleren die gemaakt zijn onder 
goede arbeidsomstandigheden en die aan heldere milieucriteria voldoen. De 
Schone Klerencampagne wil op een positieve manier actie voeren en is zeker 
geen boycot tegen een bepaald merk of keten. 

 



- CD&V Lubbeek bracht tijdens de ALV van 12/03 een motie ter sprake 
om de gemeente te vragen bij de aankoop van dienstkledij rekening te 
houden met sociale en ecologische normen. 

- De ALV van 06/05 nam in samenspraak met de indieners, dit initiatief 
over. 

- Tijdens de ALV van 04/06 presenteerde Ivan Godfroid de 
ontwerpteksten hiervoor. Deze werden goedgekeurd op 16/10 en naar 
het schepencollege verwezen. 

- De schepen Internationale Samenwerking, Betty Depret, zorgde er voor 
dat het ontwerp achtereenvolgens werd ingediend en goedgekeurd in het 
schepencollege, de commissie en op 17/12 in de gemeenteraad. De ALV 
van 18/12 bevroeg de implementatie en controlemogelijkheden van de 
goedgekeurde tekst. 

 
2. Het Geleeg van Lubbeek vraagt het hele jaar door de aandacht voor gezonde 

en rechtvaardige voeding, en biedt elke zaterdag fair trade producten te 
koop aan. Het Geleeg bleef ook in 2003 de pleisterplek voor het dagelijks 
bestuur van de GRIS en voor de lessen Nederlands van SIAL (zie verder 
jaarverslag van Het Geleeg en van SIAL). 

 
c) Kleur Bekennen 
 
 Op uitnodiging van de provincie Vlaams Brabant werd op 25 november een 
ontmoetings- en infoavond georganiseerd voor alle Lubbeekse scholen omtrent 
ontwikkelingseducatie. Tweeëndertig aanwezigen luisterden naar het educatieve 
aanbod van het Provinciaal Educatiecentrum (PEC). Er werden enkele initiatieven 
in Lubbeekse scholen voorgesteld, waarop er overleg volgde tussen de 
aanwezigen. Een initiatief dat een vervolg dient te krijgen! 
 
3. Opvolging van de lidorganisaties 
 
Samenwerken begint bij wederzijdse informatie. Tijdens elke vergadering 
worden de aanwezige vertegenwoordigers van de lidorganisaties gevraagd om 
terug te blikken op voorbije en vooruit te blikken op toekomstige activiteiten. 
We vatten hier de belangrijkste interventies samen. 

- Het 11.11.11.-actiecomité kondigde het vernieuwingsinitiatief 
�Meanders� aan, gaf een evaluatie van de actie 2002 en gaf verslag van de 
activiteiten in 2003. 

- Het actieweekend van Vredeseilanden werd voorgesteld. Er waren geen 
activiteiten in Lubbeek in 2003. 



- SIAL vermeldde het concert te Pellenberg en de parochiedag te Linden. 
Ze kaartte de huurproblematiek aan en bood een oplossing. Ze werkte 
samen met FAM (Forum Asiel en Migratie) tijdens de dag van de migrant 
op 20 december. 

- Voor Broederlijk Delen was er in Linden een Brunch, in Lubbeek een 
solidariteitsmaaltijd en in Binkom werd het thema ingelast in de 
voorbereiding van de vormelingen. 

- De GBS Pellenberg organiseerde een traject Latijns-Amerika dat afsloot 
met een wereldfeest. 

- Wereldsolidariteit/KWB Lubbeek werkte rond de� conventie van de 
rechten van de arbeidsmigranten�. 

- Welzijnszorg 2003 bracht als thema de sociale isolatie in de 
gevangenissen. 

 
Er werden variapunten behandeld over o.a. het gemeentelijk infoblad, de 
GRISfolder, het logo, de website en de linkmogelijkheden naar de gemeentelijke 
webstek. Een nieuwe website is in 2004 te bezoeken op deze url: 
www.grislubbeek.tk  
Er werden mededelingen gedaan over KWIA, Tinne Nuyts in de Filipijnen, een 
11.11.11.-kwis in Holsbeek, Marlene Dorcena in Bierbeek, het trefmoment van 
ACW in 2004, en andere. 
 
4. Halfweg-evaluatie 
 
Het einde van 2003 splitst de legislatuur 2000-2006 precies in het midden. De 
ALV van 18 december heeft de aanzet gegeven voor een halfweg-evaluatie 
teneinde de doelstellingen voor de tweede helft bij te stellen. 
 
5. Vergaderingen 
 

- Er werden 4 Algemene Ledenvergaderingen gehouden, die samen 35 
agendapunten behandelden. Er waren gemiddeld 14 aanwezigen. 

- Het dagelijks bestuur kwam 4 maal samen om de besluiten uit vorige 
vergadering uit te voeren en om de agendapunten voor de volgende 
vergadering voor te bereiden. 

 
6. Financies 
 

- De eerste aanvraag voor het werkingskrediet van 2003 moest opnieuw 
worden ingediend onder de nieuwe benaming GRIS. De gemeenteraad van 
december keurde tenslotte het bedrag van 2500 euro goed. 



- Er werd een tekst ingediend die de besteding van voornoemde 
werkingskredieten reglementeert. 

- Er werd tegelijk een tekst ingediend met een voorstel ter besteding van 
eventuele directe subsidies aan lidorganisaties van de GRIS. 

- Er werd een rondschrijven verzonden aan alle organisaties die van deze 
subsidies kunnen genieten. 

- Er werden 16 aanvragen ingediend en goedgekeurd voor het 
werkingskrediet, voor een totaalbedrag van 2.674 euro (zie ook 
definitieve afrekening). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Overzicht van de initiatieven van het 
gemeentebestuur in 2003 

 
Het gemeentebestuur is op het vlak van internationale solidariteit een cruciale actor. Niet alleen 
kan het zich engageren in concrete initiatieven, maar bovenal bestaat haar rol erin om de juiste 
omstandigheden te creëren om internationale solidariteit aan te moedigen bij alle lagen van de 
bevolking. 
 

Twinning 
De contacten met Benin, opgestart in 2002 voor een aftastende verkenning van de mogelijkheden 
tot samenwerking met een lokale gemeente, werden bruusk afgebroken door het overlijden van 
de consul van Benin. 

De intentie van het gemeentebestuur om zich te engageren in het programma voor gemeentelijke 
solidariteit met Centraal-Afrika, waartoe de Minister van Buitenlandse Zaken een oproep deed, 
evolueerde in de richting van de steun aan een gemeentelijke school in een Burundees dorp. 
Dergelijk project reikt immers interessante mogelijkheden aan om in nauwe samenwerking met 
de Lubbeekse scholen een briefuitwisselingsproject tussen jongeren op te starten. Zo krijgt het 
initiatief een dimensie van wederzijdse uitwisseling, en is het niet alleen maar een eenzijdige 
financiële stroom. Bij gebrek aan duidelijkheid over de budgettaire voorzieningen is dit project 
echter op het niveau van de intenties blijven steken. De Schepen voor IS verbindt zich er toe om 
in 2004 hierover duidelijkheid te brengen. 

 

Financiering van initiatieven in het Zuiden 
In 2003 heeft de gemeente Lubbeek geen enkele financiering toegekend. Door de transformatie 
van de informele GROSH naar de officiële GRIS kon het reglement voor de toekenning van deze 
subsidies nog niet definitief worden goedgekeurd. Dit is alleszins een beleidsprioriteit voor de 
eerste trimester van 2004. Het is de bedoeling dat de GRIS voortaan een raadgevende stem 
krijgt in het toewijzen van de beschikbare middelen (1.500 euro in 2004). 

Financiering van werkingskosten in Lubbeek 
Zoals in voorgaande jaren blijft het gemeentebestuur trouw een budget van 2.500 euro 
inschrijven in de jaarlijkse begroting, bestemd voor het ondersteunen van acties in Lubbeek. De 
GRIS kan deze enveloppe autonoom toewijzen, binnen de marges van het beleidskader 
goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. In 2003 werd het budget pas in december 
vrijgemaakt door de gemeenteraad. Deze vertraging kan volledig worden toegeschreven aan de 
bovenvermelde transformatie van GROSH naar GRIS. 

Logistieke ondersteuning 
Net als de voorgaande jaren zet het gemeentebestuur haar beste beentje voor in de logistieke 
ondersteuning van initiatieven. Meest in het oog springend hier is ongetwijfeld het op zich nemen 
van drukwerk en administratie voor de GRIS. Maar ook andere vormen van ondersteuning, zoals 
het gratis in bruikleen geven van stoelen voor het jaarlijkse concert van 11.11.11 blijven zeer 
gewaardeerd. 



 

Vormings- en infomomenten 
Zowel de schepen van Onderwijs als de ambtenaar verantwoordelijk voor internationale 
samenwerking hebben op 25 november 2003 deelgenomen aan de infoavond van Kleur Bekennen. 

Gemeentelijk aankoopbeleid  

Conform de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2003 zal de 
aankoopverantwoordelijke voortaan bij de aankoop van werkkledij rekening houden met de 
criteria van de Schone Klerencampagne. 

De gemeenteraad van 19 november 2003 heeft het milieujaarprogramma 2004 goedgekeurd 
waarin duidelijk de intentie staat verwoord om voortaan Max Havelaar-koffie te schenken in het 
gemeentehuis. Ook het cultuurbeleidsplan heeft deze intentie opgenomen. 

 
Haagcampagne IGO-Leuven - steun aan Indonesië 
  
De gemeente Lubbeek heeft deelgenomen aan het initiatief van het Intergemeentelijk 
Opbouwwerk Arrondissement Leuven ter promotie van het streekeigen groen in de gemeenten 
van het Hageland: Haagcampagne 2002. 
Aan deze negende editie namen 24 gemeenten deel: Aarschot, Bekkevoort, Bertem, 
Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Haacht, Herent, Holsbeek, Huldenberg, Geetbets, Glabbeek, 
Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, 
Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen en Tremelo.  

De mensen in het Hageland kregen via folders en persberichten uitleg over de voordelen van 
streekeigen groen. Tegelijk bood IGO de mensen aan om haag- en boompakketten aan te kopen 
tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Extra aantrekkelijk was bovendien de steun aan het 
Vredeseilanden Hagenproject op het eiland Flores. Per verkocht haagpakket of boom schonk IGO 
0,50 euro aan dat project. Op deze wijze werd er vanuit de regio Leuven in 2003, na de 
afronding van de campagne, ongeveer 3.600 EUR overgemaakt aan Vredeseilanden. Ook in 2004 
zal Lubbeek deelnemen aan de vernieuwde haagcampagne. 

 

OCMW en Lokaal Opvang Initiatief 
 
Op de openbare zitting van 23 juni 2003 van het OCMW, was de ambtenaar van FEDASIL, Tom 
Marynissen te gast. Hij gaf informatie over het opstarten, het functioneren en de subsidiering 
van een LOI en over de consequenties voor het aantal toegewezen vluchtelingen. 
Er heerst voorlopig een stop voor de erkenning van nieuwe LOI�s zodat het OCMW voorlopig 
enkel een investeringsprogramma heeft voor de infrastructuur, maar nog geen beleidsplan heeft 
opgesteld ivm met de doelstellingen en de werking. 
Indien het LOI gerealiseerd wordt, zal het gastvrij onthaal van deze mensen, die zich in de 
ontvankelijkheidsfase van de procedure bevinden en in een tijdelijke opvang van " materiele hulp" 
verblijven, een nieuwe uitdaging betekenen voor de samenwerking tussen het OCMW en de  
inwoners van Lubbeek. 
 
 



 

Financies 2003 
 
 
 
Het organiek reglement van de GRIS bepaalt dat het gemeentebestuur in zijn begroting jaarlijks 
een krediet voorziet voor Internationale Samenwerking. 
 
 
Dit krediet is o.a. bestemd voor:  
1. De werking van de GRIS en zijn lidorganisaties, d.i. het werkingskrediet. 
2. Het toekennen door het gemeentebestuur van subsidies voor ontwikkelingsinitiatieven 

waarvoor aanvragen naar het gemeentebestuur worden gestuurd. 
 
Er is voor beide onderdelen een tekst, goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 
16.10.03, ingediend ter reglementering. 
 
INTERN REGLEMENT van de Gemeentelijke Raad voor Internationale 
Samenwerking (GRIS) betreffende de besteding van haar GEMEENTELIJKE 
WERKINGSTOELAGE  
 
a) Komen in aanmerking: 

Organisaties of personen die lid zijn van de GRIS kunnen bij middel van een door de GRIS 
opgesteld formulier een gemotiveerde aanvraag richten aan de voorzitter van de GRIS voor 
financiële ondersteuning van een activiteit m.b.t. Internationale Samenwerking die gericht is 
naar de Lubbeekse bevolking.  

b) De goedkeuringsprocedure: 
De Algemene Ledenvergadering, eerstvolgend op de datum van de aanvraag, beoordeelt de 
aanvraag met in achtneming van de volgende regels en prioriteiten. 
1. De financiële steun moet dienen voor de uitvoering van initiatieven inzake educatie, 

sensibilisatie of vorming, of kaderen in een fondsenwerving ter financiering van 
ontwikkelingsprojecten of initiatieven in partnerlanden. 

2. Er wordt prioriteit gegeven aan innoverende initiatieven, initiatieven van of voor de jeugd 
of educatieve acties. 

3. De uitgave mag op zich niet dienen voor een winstgevende activiteit (factuur van de 
brouwer bijvoorbeeld) 

4. De uitgave moet gestaafd worden door een kopie van de factuur en het betalingsbewijs. 
 
 
c) Verantwoording:  

De GRIS maakt na verloop van het werkingsjaar een financieel verslag op waarin de uitgaven 
worden verantwoord en stuurt deze naar de schepen Internationale Samenwerking en de 
dienst Financies van de gemeente. Ze publiceert dit financieel overzicht eveneens in haar 
jaarverslag, dat o.a. aan alle gemeenteraadsleden overhandigd wordt. 



 
 
ADVIES VOOR DE VERDELING VAN DE VOORZIENE BEGROTINGSMIDDELEN VOOR 
DIRECTE SUBSIDIERING VAN ONTWIKKELINGSINITIATIEVEN IN DE PARTNERLANDEN 
 
 
Het Organiek Reglement van de GRIS bepaalt dat alle aanvragen tot subsidiëring van 
ontwikkelingsinitiatieven in partnerlanden gericht aan het gemeentebestuur, ter advies 
voorgelegd worden aan de GRIS. 
De GRIS stelt voor om hierbij de hierna volgende verdeelsleutels te hanteren. 
 
a) Komen in aanmerking:  

Iedere organisatie of persoon die ontwikkelingsprojecten of andere initiatieven (in een 
partnerland) uitvoert en een plaatselijke vertegenwoordiger heeft in Lubbeek die lid is van 
de GRIS en die zijn plaatselijke jaarwerking heeft bekend gemaakt in het jaarverslag van de 
GRIS van het jaar voorafgaand aan de aanvraag.  
 

b) Verdeling van het voorziene krediet: 
De Algemene ledenvergadering van de GRIS adviseert de schepen Internationale 
Samenwerking om het beschikbare bedrag in gelijke delen te verdelen onder de aanvragers 
die in aanmerking komen.  
 

c) Bestemmeling van de toegekende subsidie: 
Het bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de organisatie die het 
ontwikkelingsproject of initiatief (bijvoorbeeld de koepelorganisatie) uitvoert. De lokale 
organisatie kan schriftelijk op de hoogte gesteld worden als het bedrag is overgeschreven. 

 
 
In 2003 heeft de GRIS kunnen beschikken over een werkingstoelage van de gemeente ten 
bedrage van 2500 euro. 

 
Acht lidorganisaties, waaronder vier onderwijsinstellingen hebben een beroep gedaan op 
medefinanciering voor een totaal bedrag van 2.674 euro. Gezien de overdracht van 2002 kon het 
werkjaar desondanks met een positief saldo afgesloten worden. 
 
Zie hiervoor het overzicht van 2003 op de volgende pagina. 



 
        

INKOMSTEN       
        
Overdracht 2002      1944,11 
Gemeentelijke toelage werkingskosten    2.500 
Rente op rekening      47,52 
TOTAAL INKOMSTEN     4491,63 
 
        

UITGAVEN       
        
Onderwijs        
 VBS Lubbeek BBD/WZZ    229,86 
   Damiaanactie   52,01 
 VBS De Linde 11.11.11.kalenders en Wereldreis 2003 166,5 
   idem   2002 138 
 GBS Linden Congoproject   260,85 
   Filippijnenproject   336,58 
 GBS Pellenberg Traject Latijns Amerika  300 
        
        

SIAL   
Abonnement 
Wablief   22 

   Lessen Nederlands   112,42 
   Sabam SIALfeest    51,61 
        
Werkgroep Solidariteit Linden Solidariteitsbrunch Broederlijk delen 218 
        
Scouts Lubbeek  Sabam St. Maartensvuur  38,83 
        
11.11.11.   Verzekering PBE   24,54 
   Sabam PBE   369,53 
   Affiche PBE   533,18 
   11.11.11.vlaggen   120 
        
Aankoop Boeken      28,22 
        
Beheerskosten rekening     8,68 
        
TOTAAL Uitgaven      3010,81 
 
 
        

SALDO (overdracht 2004)     1480,82 
        
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag 2003 van het  11.11.11 actiecomité Groot 
Lubbeek 
 
 
contactpersoon: Piet Laga 
 

 
1. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking 
 
Op 15 mei organiseerde 11.11.11 - Provinciaal Secretariaat Vlaams-Brabant de voorjaarsvorming 
voor de 11.11.11-medewerkers van het oostelijke gedeelte van de provincie voor een tweede maal 
in het parochiecentrum te Linden.  
 
Op 8 mei, 2 september en 7 oktober vergaderde het 11.11.11-comité, samen met 
vertegenwoordigers van de 11.11.11-comités van de naburige gemeenten Bierbeek, Holsbeek, 
Rotselaar en Tielt-Winge. Met 13 verschillende personen waren er in totaal 31 aanwezigheden 
tijdens deze vergaderingen.  
 
De deur-aan-deur omhaling in de verschillende deelgemeenten tijdens het 11.11.11-actieweekend 
werd tijdens 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).  
 
Op 8 december werd er deelgenomen aan de provinciale evaluatievergadering te Brussel.  
 
2. Inhoudelijke rapportering 
 
 De 11.11.11-actie 2003 benadrukte de noodzaak en het recht van iedereen op voldoende 
en gezond water voor een redelijke prijs. De privatisering die in sommige ontwikkelingslanden al 
tot onbetaalbare prijzen heeft geleid werd aangeklaagd. De rol van de GATS werd daarbij 
geanalyseerd.  
 
Het programma gedurende het actieweekend bestond uit: 
Het Sint-Maartensvuur op 10 november door de scouts, KLJ en KWB Lubbeek en Amnesty 
Lubbeek 
De spaghettislag in Linden door de VVKSM-Linden op 11 november  
De vrije basisschool organiseerde een gesponsorde wandeling voor de leerlingen van de derde 
graad, die symbool stond voor de vele kinderen in de ontwikkelingslanden, die dagelijks vaak ver 
weg water moeten halen voor het huishouden. 
Op vrijdag 14 november organiseerde het 11.11.11-comité, in samenwerking met de genoemde 
naburige comités het jaarlijkse concert in de zaal PBE met de Congolese groep BANDA 
TROPICAL  



 
Activiteitengeld  
Gesponsorde wandeling De Linde   1.187,64 
Sint-Maartensvuur   1.206,69 
Concert 815,27 
Spaghetti 2.341,66 
Totaal 5.551,26 
 
Omhalingen  
contant  9.683,38 
Overschrijvingen bussen op Triodos 2.295,00 
Overschr. bussen op p.c. nr.11.11 290,00 
Directe overschr. Triodos 4.524,00 
Totaal 16.792,38 
 
 
Het totaal bedraagt  � 22.343,64 d.i. een stijging met 7,37 % t.o.v. 2002 en een nieuw record 
 

Bij deze cijfers komen nog de rechtstreekse overschrijvingen van inwoners van Lubbeek op het nationale 
postrekening nr. 11.11 en voor Wereldpartners. Die cijfers worden door 11.11.11 in het voorjaar 2004 
gepubliceerd. Het 11.11.11-comité zal die cijfers via het Gemeentelijk Infoblad kenbaar maken.  

 
 
 
De GRIS kende een werkingstoelage goed van � 1047.25 voor het propagandamateriaal, 
verzekeringskosten, het drukken van de affiche en de kosten van Sabam.  
 



AAAmmmnnneeessstttyyy                                    BBBrrriiieeefffsssccchhhrrriiijjjfffgggrrroooeeeppp      
IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll                                                               LLLuuubbbbbbeeeeeekkk   

SSSccchhhrrriiijjjfff   zzzeee   vvvrrriiijjj   
 
 

 
Overzicht activiteiten 2003 Briefschrijfgroep 

Amnesty International Lubbeek 
 
Contactpersoon: Marianne Costeur 
 
De Lubbeekse briefschrijfgroep voor Amnesty International telde in 2003 vijfenveertig leden. 
  
Een tiental leden vergaderen maandelijks voor het gezamenlijk schrijven van telkens 3 
voorbeeldbrieven 
Deze briefschrijfavonden worden aangekondigd via de activiteitenkalender van het gemeentelijk 
informatieblad. 
De andere leden schrijven hun brieven alleen thuis. 

 
Hierin drukken ze hun bezorgdheid uit over de situatie van politieke gevangenen in alle delen van 
de wereld. De brieven worden verstuurd naar enkele politieke verantwoordelijken van het 
betrokken land.  
 
Enkele voorbeelden: 

- Een brief naar Tony Blair, eerste minister van het Verenigd Koninkrijk, om bezorgdheid 
uit te drukken omtrent een onderzoek naar de betrokkenheid van Britse soldaten bij de 
gevangenneming en foltering van Iraakse soldaten, met de vraag naar een onafhankelijk 
onderzoek. 

- Een brief aan Islam Karimov, president van Uzbekistan, met de vraag om de doodstraf af 
te schaffen en om een onderzoek in te stellen naar vier gedetineerden die in verdachte 
omstandigheden en na foltering, zijn omgebracht. 

- Een brief naar Megawati Sukarnoputri, president van Indonesie, om een onderzoek naar 
de moordenaars van 2 studenten (tijdens rellen) en de arrestatie van 100 medestudenten 
als spoedgeval te behandelen. De brief spreekt de vrees uit dat het onderzoek wordt 
tegengewerkt en in de doofpot zal belanden. 

- En nog veel meer over de gehele aardbol verspreid. 
 
 
En ook goed nieuws wordt er gepubliceerd. 
Enkele voorbeelden: 

- Na druk door A.I. laat President Fox van Mexico generaal Gallardo vrij na 8 jaar 
opsluiting wegens uiting van kritiek op schendingen van de mensenrechten. Hij was tot 18 
jaar veroordeeld. 

- Russisch journalist en milieuactivist Grygory Pasko is voorwaardelijk vrij. 
- Amina Lawal uit Nigeria wordt niet gestenigd! 

 



Er wordt jaarlijks een oproep gelanceerd in het gemeentelijk informatieblad (zie rubriek 
Internationale Samenwerking). 
De voltallige Amnestygroep Lubbeek staat al menige jaren in voor �de keuken� van het St. 
Maartensvuur van de 11.11.11.-actie. Ook in 2003 waren ze present. 
Enkele leden van de briefschrijfgroep Lubbeek zijn ook actief voor 11.11.11. en  SIAL (steunpunt 
integratie asielzoekers Lubbeek). 
 
De Amnestygroep Lubbeek heeft geen beroep gedaan op de werkingskredieten van de GRIS. De 
jaarlijkse gemeentelijke subsidie (buiten de GRIS) die ze tot 2002 heeft ontvangen is voor 2003 
niet toegekend geworden. 



 
 
 
 
 
 

Overzicht activiteiten van het derdewereld-
animatiecentrum 

�Het Geleeg� in 2003 
  
 
Verantwoordelijke Mia Ulens 
 
 
Het Geleeg heeft zijn steentje bijgedragen om de kring van solidariteit wat groter te maken, 
om de cirkel van onrecht te doorbreken. 
  
ELKE ZATERDAG tussen 10 en 16 uur 
                  SOLIDARITEIT IN DE PRAKTIJK 
 
Mensen komen voor eerlijke wereldwinkelproducten én versterken de band met het Zuiden 
daadwerkelijk. 
Mensen kiezen voor Bond Zonder Naam kalenders/kaarsen 
en helpen de droom van een solidaire samenleving hier waarmaken. 
  
 
Wie verder in Het Geleeg 'rondneust' komt sowieso heel wat te weten over RECHTVAARDIGE 
VOEDING. 
  
Uiteraard speelt Het Geleeg ook op verplaatsing : 

� op de brunch in Linden 
� op het schoolfeest in de GBS van Pellenberg 
� op de Kerstmarkt van Lubbeek  

 
Ter plaatse was er ook nog een wijnavond bij kaarslicht! De nieuwste wijn �Ontono� werd 
uitgebracht naar aanleiding van het Pablo Nerudajaar. 
Natuurlijk met kaarsen van Welzijnszorg, Amnesty International, Bond Zonder Naam... 
  
Het Geleeg blijft groeien...dankzij de inzet en het engagement van de vrijwillig(st)ers.... 
dankzij een brede kring van belangstellenden en sympathisanten. 
 

Nog méér weten: www.geleeglubbeek.tk 
                         info@geleeg.tk 

 
 
 



 

Activiteiten Werkgroep SOLIDARITEIT-LINDEN 
(Welzijnszorg-Broederlijk-Delen) 2003 

 
 
Contactpersoon: Lut Rubbens 
 
 
maandag 8 januari: slotmoment Welzijnszorg ACW Bondgenotenlaan Leuven 
 
donderdag 16 januari: voorbereidende vergadering over de campagne van Broederlijk Delen 
 
maandag 22 januari: startavond Broederlijk Delen in de  VKZ-gebouwen te Kessel-Lo 
 
donderdag 6 februari:voorbereiding Brunch Broederlijk Delen 
 
donderdag 27 maart: voorbereiding Brunch Broederlijk Delen 
 
maandag 24 maart: voorbereiding Brunch Broederlijk Delen 
 
zondag 30 maart: Brunch Broederlijk Delen met Kameroenese gasten.  
Een opbrengst van 1194 euro is overgemaakt aan de nationale actie Broederlijk Delen. 
 
maandag 7 april: evaluatie Brunch-campagne BD 
 
zaterdag 14 juni: feest van Broederlijk Delen en Welzijnszorg in Zaventem 
 
dinsdag 21 oktober: startavond Welzijnszorg: La Foresta Vaalbeek 
 
woensdag 5 november: voorbereiding van de campagne van Welzijnszorg 
 
dinsdag 9 december:discussieavond rond de video�Een mens op de wereld. Kunst als bevrijdende 
therapie� 
 
 
 
De GRIS heeft een werkingstoelage van 218 euro uitgekeerd voor de gasten uit Kameroen 
(brunch) 
 
 
 



 
JAARVERSLAG 2003 ROEMENIËCOMITE LUBBEEK- 

LUPSA 
 
 
Contactpersoon: Jaak Willemse 
 
 
Overzicht van de activiteiten.  
 
 
Het was een rustig jaar met niet al te veel activiteit. 
Het bezoek aan het adoptiedorp Lupsa stond centraal. 
 
 
Bezoek aan Lupsa (29/5 - 3/6) door J. Willemse, voorzitter, M. Klaps, P. Driesen en H. Willemse, 
leden van het comité samen met de heer J.Vertessen, vertegenwoordiger van Agriv Vlaanderen 
en werkzaam voor Sappard in Roemenië. 
 
De voornaamste doelstellingen van dit bezoek waren: 
 

- Inspectiebezoek aan de plaatselijke school i.v.m. de afgewerkte  bouw en uitrusting van 
een extra klaslokaal en algemene verfraaingswerken aan de school (verfwerken en 
lambrizeringen). 

- Overhandiging van een som geld  voor de herstelling van de dakgoten en de winterschade 
aan het dak van de school. 

- Bespreking met het plaatselijke comité i.v.m.  toekomstige projecten. 
- Voorbereiding van het bezoek van de Lubbeekse scouts ( 7 jongeren) begin juli. 
- Bezoek aan enkele behoeftige families om een klein hulppakket aan te bieden (vooral 

kledij). 
- Contacten met de burgemeester en de plaatselijke politieke verantwoordelijken i.v.m. het 

betrekken van de gemeente Lupsa in een regionaal Sappardproject in de loop van 2004. 
Naast initiatieven rond houtexploitatie is agro-toerisme een opportuniteit. 

 
 
Daarbuiten zijn er de telefonische en emailcontacten met enkele Roemeense correspondenten 
om dit bezoek voor te bereiden en verder op te volgen naderhand. 
  
Het Roemeniëcomité deed geen beroep op het werkingskrediet van 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jaarverslag 2003 Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek (SIAL) 

 
 
contactpersoon: Christine D�aes 
 
 

1. OVERLEG binnen SIAL 
 

In 2003 vonden er 2 vergaderingen plaats met uitnodiging aan alle medewerkers 
 (23-01 en 07-01). 
 
 Agenda op 23/01 
Voorbereiding van het SIALfeest 
 
Agenda op 07/07 

- Overzicht van de begeleiding in de huizen met o.a. aandacht voor de problemen 
veroorzaakt door het samenwonen van onbekenden met verschillende sociale, culturele en 
gezinssituatie. 
- evaluatie van de wekelijkse les Nederlands op zaterdagvoormiddag 
-Financies: de gift van KBC blijft voorbehouden voor taalcursussen en culturele 
integratie.  
Voor humanitaire hulp gebruiken we de gift van KWB Lubbeek.  

- Overzicht van materiele noden 
- Vrijwilligerswerking 
- OCMWsamenwerking 

 
Andere overlegmomenten verliepen hoofdzakelijk tijdens de vaste afspraak van  
de Nederlandse les op zaterdagmorgen. 

 
Een zeer intensief emailverkeer houdt alle medewerkers op de hoogte van de actualiteit, stuurt 
oproepen rond en geeft gelegenheid tot respons. 

 
2. DE LESSEN NEDERLANDS. 

 
De lessen liepen het hele jaar door (48 weken op 52). 
Plaats: vergaderzaaltje van "Het Geleeg", Broekstraat, Lubbeek. Gratis ter beschikking gesteld. 
Dit jaar waren er veel lessen «op verplaatsing»: een picknick op de scoutsterreinen, een 
petanquewedstrijd, diverse culturele en informatieve  

 
uitstappen (zie verder). 
Lesgevers: 2 vaste vrijwilligers en 5 vervangers. 
Vervoer en kinderopvang: wisselend aantal vrijwilligers. 
Aanwezige deelnemers: tussen 5 en 17. 
Niveau: beginners tot gevorderden volgen samen les 
Opvang kinderen: 1 tot 5 kinderen tussen 5 maanden en 11 jaar oud,  in het huis en de tuin van 
een gezin in de Broekstraat. 

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



voor de rest van de werking van SIAL. 
Voor de gevorderden is het ook een gelegenheid om de theoretische kennis, opgedaan in de 
officiële cursussen Nederlands, praktisch in te oefenen. 
 
3. MATERIELE HULP 
 
In natura: kleding, dekens, huishoudgerief, schoolbenodigdheden, labojassen en meubilair 
werden ingezameld door SIALleden. De zusters Dominikanessen van Lubbeek staan ons 
permanent een ruimte af om goederen tijdelijk op te slaan.  
 
Vervoer: naar het hospitaal, de huisarts, de werkgever, Nederlandse les, de winkel, de school, 
Kind en Gezin� . Verhuizen. 
 
Kleine herstellingen in de huizen of aan fietsen of grasmaaier. 
 
Financies: aankoop van woordenboeken, cursussen Nederlands, tussenkomst kosten intensieve 
cursus Instituut voor Levende Talen Leuven, culturele activiteiten, tussenkomst voor 
buitenschoolse activiteiten, kinderkampen, fietsherstelling. Dringende telefonische 
communicatie met buitenland bij ziekte. 
Er werd een naaimachine aangekocht die ter beschikking staat van wie ze nodig heeft. 
Fondsen:  

- giften van KBC, verkregen door een werknemer van KBC, medewerker van SIAL 
- gift door KWB Lubbeek 

 
 
SOCIALE HULP 
 
- Werk zoeken: de theoretische mogelijkheid die de ontvankelijk verklaarde asielzoekers 
hebben om te werken, is in de praktijk zeer moeilijk te verwezenlijken. De invoering van de 
jaarlijks hernieuwbare arbeidskaart C betekent wel een administratieve vereenvoudiging en 
heeft de deur geopend naar de inschrijving in interimbureaus.  
Het meest succesrijk blijven de inschrijvingen in opleidingsprogramma�s van de VDAB en sinds 
kort ook speciale programma�s zoals "Wonen en Werken" en een cursus "Personenverzorging" 
door het KVLV, die taalopleiding en beroepsvorming combineren. 

 
- Medisch: 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. Opvolging van de raadgevingen. 
Uitleg bij de bijsluiters van geneesmiddelen.  
Hulp bij bevalling. 
 
-Administratief:  
    - hulp bij contacten met gemeentelijke administratie, politie, bankinstelling 
    - hulp bij de communicatie met de advocaat.  
    - hulp bij het opzoeken van juridische informatie bij problemen met werk of huurcontracten. 

- Contacteren van de juridische hulpdienst van het OCIV en het VMC bij onduidelijkheden 
en problemen ivm met de procedure van de asielaanvraag en met rechten en plichten van 
de asielzoeker in het verloop van de procedure. 



- Er werd schriftelijk geprotesteerd tegen een publiciteit op naam, van een financiële 
instelling, die een steuntrekker-asielzoeker een VISA creditcard aanbood. 

 
- School: hulp bij het zoeken naar een onderwijsinstelling. Communicatie met de school i.v.m. 
kinderopvang, maaltijden, turnlessen, buitenschoolse activiteiten. 
Verscheidene mensen werden individueel en intensief geholpen bij de voorbereiding van examens 
in het kader van hun opleiding of hun cursus Nederlands. 
De VZW Auxilia werd ingeschakeld om een Arabisch sprekende leerlinge in het hoger middelbare 
onderwijs, bij te werken voor de lessen Frans. 
 
- Huisvesting: SIAL zocht een woonst voor 2 asielzoekers en vond er een door bemiddeling van 
een pastoor. We helpen bij de communicatie tussen huurders en eigenaars. De bewoners werden 
geholpen bij de aanleg van een groentetuin. 
Verdere pogingen om nog meer woongelegenheid te vinden in Lubbeek, waarbij de eigenaar 
rechtstreeks aan de asielzoeker verhuurt, hadden geen resultaat.  
Voor een alleenstaande asielzoeker, die niet langer meer in Lubbeek kon blijven, door de 
huuropzeg van een van de huizen, werd bemiddeld om een kamer te huren in Leuven. 

 
5. CONTACT MET OCMW 
 
- Meestal telefonisch of door bezoek aan de sociale dienst door een SIALmedewerker. 
Signaleren van diverse noden en problemen aan de sociale dienst. Meewerken aan het oplossen 
van problemen. 
In januari was er een bijeenkomst van enkele SIALleden, enkele asielzoekers, de sociale 
assistente en de Voorzitter van het OCMW waarbij we door samenspraak tot de oplossing van 
een conflict gekomen zijn.  

 - Bijwonen van de openbare vergaderingen van de raad om zich te informeren over het beleid. 
 
6. SAMEN LEVEN EN WERKEN 
 
8 februari: we vierden het eerste SIALfeest. Het succes was overrompelend.  
8 maart: «KWB gaat vreemd»: twee vrouwen leren de deelnemers Tchetcheense en Russisch-
Oezbeekse gerechten maken en smaken 
24 mei: Wereldfeest in Leuven 
Pinksteren: viering met de parochie van Linden 
31 mei: Klara in Diest: geleide wandeling in het Begijnhof 
28 juni: Tentoonstelling L� Europe fantôme, visions Afriquaines de l� Europe et des Européens in 
Brussel 
juni: «Open tuin»-les bij een vrijwilliger van SIAL 
6 juli: bezoek Open Deurdag van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen 
te Brussel 
10 november: ST Maartensvuur met de Scouts van Lubbeek, 11 11 11 en Amnesty International 
Lubbeek  
20 december: Internationale dag van de Vluchteling: receptie in Het Geleeg in het kader van het 
actieweekend van het FAM (Forum voor Asiel en Migratie) 
Het hele jaar door: 
Volleybal met KWB in de Sporthal van Lubbeek met deelname aan het stratentornooi. 
Korfbal. 



Vluchtelingen nemen deel aan het verenigingsleven: als lid van KLJ Lubbeek en van CHIRO 
NEMAS van Binkom 
Bij sommige SIALvrijwilligers zijn de mensen ook bij hen thuis welkom om samen te eten, te 
praten, feest te vieren, � 
Asielzoekers die al een tijd hier zijn, helpen actief mee aan het onthaal van de nieuwkomers. Zij 
doen ook soms beroep op ons om kennissen en vrienden van hen te helpen met materiaal bv. 
dekens en kleding, of met advies. Hun inbreng in ons werk betekent een grote meerwaarde. 
 
7. BESLUITEN 
 
- Voor de medewerkers van SIAL betekende ook 2003 een intensieve kennismaking met vele 
nieuwe diverse persoonlijkheden met hun respectievelijke culturele achtergrond. 

 
- Er werd opnieuw zeer veel geïnvesteerd in het begeleiden van de onvermijdelijke 
communicatie- en samenlevingsproblemen van de mensen in de gemeenschapshuizen. We 
ondervinden hierbij steeds een enorme motivatie en inzet van de bewoners zelf. 
 

- SIAL is een feitelijke vereniging met een zeer losse structuur. 
Voordelen daaraan verbonden: 
 - De vluchtelingen hebben te maken met personen die 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. 
 � Het garandeert een soepelheid in de werking. 
Nadeel: 
 � Er is geen structuur om kandidaat-vrijwilligers, die nood hebben om zelf begeleid te 
worden in hun vrijwilligerswerk, op te vangen. 
 
 
 
 
 
SIAL vroeg en ontving 186.30 euro van de werkingskredieten van de GRIS in 2003 
 
 



 

 
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking tijdens het 

kalenderjaar 2003 in de  
Vrije Gemengde Basisschool �De Linde� te Linden 

 
Contactpersoon: Agnes Spitaels 
 
 
Januari  
 
Sterzingen: alle kinderen van de lagere school gaan in groepjes huis aan huis zingen te Linden. De 
opbrengst (900 euro) werd overgemaakt aan een project ter financiering van zonnepanelen in 
Tanzania. 
 
Februari 
 
Werken met �Wereldreis� in de verschillende klassen. 
 
Maart 
 
Vastenactie in samenwerking met Broederlijk Delen. 
Het thema was: �Later wil ik boeren, niet bedelen!� Verbondenheid staat centraal in dit thema.  
 
Via de vastenbrochure werden er drie kinderen gevolgd: Sengi in Oeganda, Lun in Cambodja en 
Issa in Guatemala.  
 
Tijdens het �startmoment� kreeg de hele school duiding bij het thema van B.D. onder leiding van 
juf Chris. 
 
Via de bespreking van de levensomstandigheden aldaar werd geprobeerd om de kinderen 
bewuster te maken van de nog steeds heersende praktijken van uitbuiting en onrechtvaardige 
verdeling van de gronden en van het ontbreken van elementaire basisbehoeften in verschillende 
lagen van de bevolking. 
 
April 
 

� Solidariteitsmaaltijd in het 5de leerjaar: de leerlingen bereidden samen een sobere 
maaltijd met wereldwinkelproducten.Daardoor kozen ze bewust voor die producten 
waarvoor de boeren een �eerlijke� prijs hebben gekregen (cfr. het fairtradelabel).  Ze 
hadden vooraf gespaard voor deze maaltijd en hielden nog 140 euro over, dat aan B.D 
werd besteed. 

� In het 3de leerjaar werd dieper ingegaan op de functie en de inzet van wereldwinkels. 
Hier werd verwezen naar het Geleeg te Lubbeek en de wereldwinkel van Kessel-lo. 



 
Mei 
 
De 11.11.11.-kalender werd gebruikt in de verschillende klassen. De olifantentemmers uit Sri 
Lanka (de kornaks) spraken de kinderen het meeste aan. 
 
September 
 
Het dorpje Endallah in Tanzania ligt aan de voet van de Kilimandjaro. Onze school ontvangt een 
grote foto als dank voor de steun met het geld van het sterzingen in januari. 
Elke leerkracht krijgt hierover informatie en speelt dit door aan de leerlingen. 
 
November 
 

� Er wordt verteld over het Sint Maartensvuur (Lubbeek) t.v.v. de 11.11.11.-actie. 
� De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar doen een gesponsorde voettocht en 

verwerken hierin het thema �Neen aan de privatisering van drinkwater�. Een speciale 
editie van wereldreis �de blauwe planeet� behandelde dit thema. De recordopbrengst van 
1187 euro gaat integraal naar 11.11.11. 

� Op 18 december was er een gezamenlijke kerstviering voor leerlingen en ouders, gevolgd 
door een gezellig samenzijn, verzorgd door het oudercomité. 

� Agnes Spitaels nam deel aan de avond �Kleur Bekennen� op 23/11. Zie hiervoor elders in 
dit jaarverslag. 

�  
December 
 
Het startsein werd gegeven voor het adventsproject van welzijnszorg over kinderrechten met 
als thema �een scheur in het karton�. 
 
De GRIS kwam tussen in de werkingskosten voor de aankoop van de kalenders en het 

abonnement op �Wereldreis� van 11.11.11 voor een bedrag van 166.50 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 

tijdens het kalenderjaar 2003 in de 
Vrije Basisschool Sint-Martinus te Lubbeek 

 
 
Contactpersoon: Rita Pauwels 
 
 
Januari 
 
Damiaanactie: 

-  In het eerste, tweede en derde leerjaar werd er gewerkt rond het leven van 
pater Damiaan en zijn werk bij de melaatsen. De leerlingen. van het tweede 
leerjaar brachten een bezoek aan het museum te Tremelo. 

- Voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar, kwam er een 
animator van de Damiaanactie langs. De leerlingen. keken naar een film 
« Amar Bhundu », een aangrijpend docudrama in het kader van dertig jaar 
werking in Bangladesh. 

 
 
Februari- maart  
  
Vastenproject �Bericht aan de wereldmarkt� 
 
Later wil ik boeren, niet bedelen. 
 
Via een starttoneeltje dat zich afspeelde in Oeganda, opgevoerd door de leerlingen van het 
vierde leerjaar, werden de leerlingen geboeid om mee te werken aan dit project. 
We werkten rond drie landen: Oeganda, Guatemala en Cambodja. De leerlingen mochten zich 
verdelen in groepen en allerlei informatie opzoeken over deze landen. 
Als afsluiting van dit project brachten ze hun prachtige gedocumenteerde spreekbeurten naar 
voren voor elkaar. Het werd een leerrijke tentoonstelling. We mochten bovendien nog proeven 
van vele inlandse gerechten: vb. Cambodjaanse soep, loempia�s, rijst, exotische fruitsla�.(dank 
aan mama�s en papa�s die ons hierbij hielpen) 
 
September 
 
Vredesweek: dialoog voorkomt oorlog 
 
Oktober 
 
Missiemaand: de leerlingen hebben een abonnement op Missio. Dit maandtijdschrift wordt het 
ganse jaar gebruikt bij de godsdienstlessen. 
December 



 
Advent Welzijnszorg: Scheuren in karton 
Thema: armoede bij ons. 
Via een toneeltje dat door de leerlingen van het vierde leerjaar gebracht werd leerden de 
leerlingen Linde kennen. Ze is een meisje dat in armoede leeft, maar dit voor haar omgeving wil 
verborgen houden. Zo raakt ze verstrikt in een web van leugens.Via het boek « Een meisje van 
karton » leerden we dat armoede ook dicht bij ons is. Als afsluiting van het project werd er een 
kerstviering gebracht door de leerlingen van het derde leerjaar. 
 
 
 
 
De GRIS heeft een werkingstoelage van 181.87 euro toegekend voor het project rond 
Broederlijk Delen en de Damiaanactie 
 
 



 

Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking tijdens het 
kalenderjaar 2003 in de 

Gemeentelijke Basisschool Linden 

 
 
Contactpersoon: Verheyden Liesbet 
 
 
 
Filippijnenproject 
 
De leerlingen van de derde graad van het lager onderwijs kregen gedurende 1,5 week informatie 
over de Filippijnen tijdens de lessen W.O. Dit gebeurde met behulp van een werkboekje, films, 
dia�s. 
Als afsluiting van dit project gingen ze naar het inleefatelier in het domein van Bokrijk.Dit werd 
georganiseerd door Studio Globo. 
De leerlingen presenteerden hun werk en het verslag in hun schoolkrant. 
Op onze kerstmarkt werden koekjes verkocht die gemaakt waren met een recept uit hun 
werkboekje.Zo werd aan de ouders ook één en ander verteld over het project. 
Evaluatie. 
De leerlingen leren zich inleven in de wereld van mensen die zeer ver van hen af wonen, maar 
beseffen hierdoor ook dat die mensen wel armer zijn, maar daarom niet minder gelukkig. 
 
Marokko 
 
Na nieuwjaar werkten wij in de klas rond Marokko. Er kwam een schrijfster op bezoek (Nicole 
Boumaâza).Zij is getrouwd met een Marokkaan. 
De leerlingen leerden over Marokko dankzij haar boeken. 
 
 
Kongo 
 
Projectweek rond Kongo met als slot een inleefdag in het kinderwereldatelier te Antwerpen. 
50 leerlingen van de derde graad namen hieraan deel. 
 
 
 
De kleuterklassen 
 
Van de kleuters vernemen we dat ze werkten rond de Indianen en rond Afrika. 
Het schoolfeest ging rond verschillende landen van de wereld. 
 
Het derde leerjaar 
 
Van het derde leerjaar nog het volgende 

1) Marie en haar ouders verhuizen van België naar Senegal in Afrika. 



Net als de andere rijken in dat land wonen ze in een groot huis met een groot hek 
eromheen.Ze hebben zelfs een eigen chauffeur.Toch is Marie niet tevreden.Ze heeft 
niemand om mee te spelen.Gelukkig leert ze Moussa kennen, een zwarte jongen uit een 
krottenwijk. 
Dit resulteerde in: 
- een kringgesprek met kennismaking uit een boek uit de bibliotheek 
- een leesles: een krottenwijk in Dakar, hoe kinderen daar leven.Het verhaal van Moussa. 
- uit Terango:�Welkom� van Els Beerten 
 
 
2) Voorbereidend forumlezen 
'Oma Bali en de wensboom� 
Oma Bali kwam in ons land wonen.Ze leert de mensen van hier over dingen die zij in Bali had 
geleerd, bijvoorbeeld hoe kerstmis te vieren 
3) Gedicht 'Een negerjongen uit Afrika' 
 
Het vijfde en het zesde leerjaar 
 
Het vijfde en het zesde leerjaar werkten in het begin van 2003 het thema 'wonen en leven in 
Kongo' uit en gingen in Antwerpen naar het inleefatelier. 
Op het einde van 2003 werkten we het thema 'wonen en leven op de Filippijnen' uit en gingen 
we ook naar het inleefatelier, maar dan in Bokrijk. 

 
 
 
 
De GRIS kwam tussen in de werkingskosten van het Congoproject voor een bedrag van 260,85 
euro en voor het Filippijnenproject voor een bedrag van 336.58 euro. 
 



 

 
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking tijdens het 

kalenderjaar 2003 in de 
Gemeentelijke Basisschool Pellenberg 

 
 
Contactpersoon: Clits Kristien 
 
 
Damiaanactie 
 
Tijdens een tweetal weken is de school in de ban geweest van de Damiaanactie. 
De werking van deze actie werd van dichterbij bekeken tijdens de catecheselessen. Zowel het 
lot van de arme, zieke mensen als de straatkinderen kregen extra aandacht. Er werd informatie 
gezocht, opstellen geschreven, spreekbeurten gegeven door de kinderen. Aan de hand van 
fotomateriaal werd het leven van Pater Damiaan toegelicht.  
 
Hieruit ontstond bij de kinderen de drijfveer om financiële steun te bieden. Door een 
stiftenverkoop werd er �900 verzameld. 
 
Kinderrechten 
 
De rechten van de kinderen werden besproken tijdens de moraallessen. Met mooie prenten en 
leuke teksten werd het de kinderen duidelijk gemaakt dat niet alleen volwassenen maar ook 
kinderen recht hebben op ontspanning, voeding,� 
 
Mensenrechten 
 
De mensenrechten kwamen in de derde graad aanbod. Er werd steeds vertrokken vanuit de 
kinderrechten. Volgende onderwerpen zijn besproken:  

1/het ontstaan 
 2/een 30 artikels 

3/2 grote groepen rechten: sociaal, economische en culturele rechten en de burgerlijke 
en politieke rechten 

 4/schending van en respect voor de mensenrechten     
5/ aansluiting bij actualiteit: steniging van Nigeriaanse vrouw 
6/ verschillende organisaties werden besproken, o.a. Unicef, Amnesty International. Rond 

deze laatste organisatie werd een briefschrijfgroep opgericht door de kinderen, waar 
ze allemaal aan deelnamen. 

 
Projectweek Latijns-Amerika 
 
Met heel de school werd er het hele jaar gewerkt rond Latijns-Amerika. 
Als afsluiting is er een week zeer intensief gewerkt, door zowel de kleuter- als lagere school. Bij 
de kleuters is er gewerkt rond de dieren van het regenwoud, met de wereldspeelmat van Ecuador 
(kleur bekennen), er is geknutseld, verhalen werden verteld, films werden bekennen,� 



In de lagere school werd gewerkt met de lesbox: �Reis je mee naar Brazilië?� Hier vind je een 
poppenspel en uitgewerkte lessen in, die goed gebruikt werden in de eerste graad. 
De kinderrechten kwamen ook aanbod, zowel als het aidsprobleem in de wereld. De koffer van 
Guatemala leerden de kinderen over het leven daar. 
 
De NCOS kalender met de lesbrieven werd elke maand door een klas besproken en werd er een 
kleine tentoonstelling rond gemaakt. 
 
Alle kinderen hebben kunnen kennismaken met de organisatie van Arnout Raskin: de Mobiele 
School, dit is een educatief instrument waar straatwerkers mee rondtrekken naar  de 
straatkinderen in Latijns-Amerika: een school op wieltjes. 
 
Tot slot is er een grote kindervlag gemaakt, een symbool van verdraagzaamheid en respect voor 
andere kinderen van andere werelddelen: elk kind heeft een lapje stof beschilderd, versierd, 
�met een boodschap erop. De lapjes werden samengebracht tot één groot geheel, één grote vlag. 
 
We hebben ons traject afgesloten met een groot wereldfeest, waar de kinderen konden 
deelnemen aan verschillende activiteiten: knutselactiviteiten, dans- en muziekgroepen, 
briefschrijfgroepen, tentoonstellingen, kookactiviteiten, poppenkastspel, theater, kwis, 
fototentoonstelling, verkoop van zelfgemaakte spulletjes,�. 
De opbrengst van het wereldfeest was ten voordele van de Mobiele School. 
 
 
 
De GRIS kwam tussen in de werkingskosten van het traject Latijns-Amerika voor een bedrag van 
300 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking georganiseerd 
door de 

JEUGDBEWEGINGEN van Lubbeek in 2003 
 
 
Contactpersonen: Heleen Deporre (KLJ Lubbeek) en Hein Detry (Scouts Lubbeek) 
 

Tijdens het weekend van 30 maart organiseerde de KLJ Lubbeek een 
soldariteitsweekend met o.a. een�sobere maaltijd� in �Het Schuurke� te Lubbeek. De thema�s 
waren: rechtvaardig, gezond en genietbaar. Er werd aansluitend informatie verstrekt bij het 
thema van Broederlijk Delen.  

Om deze activiteit aan te kondigen werden folders verdeeld, o.a. via de kerk. 
Er werden uitsluitend ingrediënten gebruikt uit het eerlijke handelscircuit en er waren 

producten te koop van �Het Geleeg� uit Lubbeek en uit de wereldwinkel.  
Alle leden en leiding hielpen organiseren.  
Er werd uiteindelijk 325 euro overgemaakt aan broederlij delen 
 
Nog in maart werd er deel genomen aan de manifestatie voor Gelijke Kansen te Brussel. 
 
 
Op zaterdag 10 mei organiseerde Scouts Lubbeek het jaarlijkse �zweethuttenfestijn�.  

De opbrengst werd geschonken aan het Kongolese project van de Broeders Alexianen te 
Tienen.Dit humanitair gebaar, een gift van ca 250 Euro, kwam tot stand onder impuls van 
scoutsleider Tom Nijs, die ook personeelslid is van voormelde kliniek. 

Het project zelf gaat over het steunen van een psychiatrische instelling in Kongo , te Katuambi, 
een klein dorp gelegen in de West-Kasai- streek op ca. 1000 km. van Kinshasa. De bedoeling is om 
de moeilijke omstandigheden in deze psychiatrische instelling te helpen verlichten via financiële, 
materiële en ook morele steun. 

 
Op 10 november sloegen KLJ en Scouts Lubbeek de handen in elkaar voor de 

organisatie van het St. Maartensvuur. De opbrengst, ongeveer 1200 euro, ging naar 
11.11.11.Lubbeek 

 
De GRIS kende 38,83 euro toe als werkingskosten voor de organisatie van het St. 
Maartensvuur. 
 
 
 
 
 
 


