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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, 

 

 

 Voor u ligt het jaarverslag van de GRIS 2004, een inventaris van wie waar 

actief is geweest in Lubbeek op het domein van de internationale solidariteit en 

een rapport van een jaar werking van het dagelijks bestuur, geruggesteund door 

vijf algemene ledenvergaderingen. 

 

 Een gemeentelijke adviesraad bekommert zich als hulpinstrument voor het 

uittekenen van het beleid, uiteraard om de opvolging en bijsturing van het 

beleidsplan. Na een tussentijdse evaluatie hebben we onze beleidsopties handig 

verpakt in 10 punten. 

 

 De communicatie met de burger is onze permanente zorg. Deze werd 

geoptimaliseerd, niet in het minst door het actueel houden van de website van de 

GRIS. Dank hiervoor aan Wim Vandonck. 

 

 Ook de communicatie met het college van burgemeester en schepenen was 

levendiger dan ooit, onder andere dank zij enkele adviesvragen van het bestuur 

aan de GRIS.  Dat de gemeenteraad in november de 11.11.11.-watermotie unaniem 

heeft goedgekeurd was voor heel solidair Lubbeek een hart onder de riem. 

 

 Of de GRIS in 2004 een meerwaarde is geweest, ook voor zijn 

lidorganisaties, wordt ondermeer beantwoord door het vermelden van enkele 

vernieuwende activiteiten. De succesvolle Pablo Neruda avond in september, het 

zichtbaar maken van de mensenrechtenweek in december en op de valreep van 

2004 een nieuw vredeseilandencomité te Lubbeek.  

 

Maar uiteraard zijn de dagelijkse inspanningen van zovele vrijwilligers het 

ware cement van onze organisatie, denk maar aan de inzet bij SIAL. 

Dank aan hen om ook in 2004 voluit te zijn gegaan. 
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En tot slot nog dit. 

 

 Dat de aandacht van elke bezoeker aan het gemeentehuis, dank zij de  

12 klaprozen van keramiste Anita Huybens, gericht wordt op het 

antipersoonsmijnenproject van APOPO is een prachtige én krachtige vredeswens 

van het gemeentebestuur aan zijn bevolking. 

 

Dank hiervoor aan het gemeentebestuur en aan initiatiefnemer KWB Lubbeek. 

 

 

 

Voor de GRIS 

 

 

Piet Laga (secretaris)  

Johan Flamez (voorzitter) 
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Wie was er lid van de GRIS in 2004? 
 

  

 

 
32 ingeschreven personen vertegenwoordigen 
 

1. Zeven Lokale Actiegroepen: 
-  11.11.11.,  Amnesty International, Broederlijk Delen, Roemenië-comité, 
Vredeseilanden, Welzijnszorg en Wereldsolidariteit 
- Het Geleeg (fair trade, rechtvaardige voeding), SIAL(steunpunt asielzoekers 
Lubbeek) en Wereldsolidariteit (KWB-Lubbeek)  
 
2. Twee jeugdverenigingen en de jeugdraad. 
3. De vier Lubbeekse politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad. 
4. De vijf onderwijsinstellingen van Groot-Lubbeek. 
5. Het OCMW. 
 

 

 

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  

 

De schepen Internationale Aangelegenheden 
Mevr. Betty Lismont-Depret Tel 016/47 97 00 
Gemeentehuis, Gellenberg 16 
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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@scarlet.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 
gezamenlijke streven naar meer solidariteit functioneert 
Het Geleeg elke zaterdag als plaatselijke wereldwinkel. 
Contactadres: Mia.Ulens@belgacom.net 
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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: Gerda.Liekens@scarlet.be  
 
 

WERELDSOLIDARITEIT  
Ngo van de christelijke zuil die vooral opkomt voor de rechten van mannen, 
vrouwen en kinderen in de derde wereld. WS beoogt de samenwerking tussen 
sociale bewegingen om deze mensen de kans te geven hun sociale rechten te 
verdedigen en een menswaardig bestaan op te bouwen. 
KWB-Lubbeek geeft WS gestalte in onze gemeente. 
Contactadres: Guy.Sprengers@pandora.be 
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Wat deed de GRIS in 2004? 

 

 

 

 

A. Het beleidsplan en de halfweg-evaluatie 
 

Halfweg de legislatuur 2000-2006 hebben we een tussentijdse evaluatie 

gemaakt van het ‘beleidsplan Internationale Samenwerking’ zoals we het 

hadden voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000. 

 

Op basis van een sterkte-zwakte analyse werden voorstellen geformuleerd 

ter bijsturing van genoemd beleidsplan. 

Hieruit werden 10 voorstellen geformuleerd, die allen een timing voor 
uitvoering meekregen op korte, middellange of lange termijn. 

 

1. De ‘duurzaamheidsspiegel’ van de ‘Lokale Agenda 21 groep’ is een 
instrument om de duurzaamheid van het beleid van onze eigen gemeente te 

toetsen aan deze van andere gemeentes. Deze duurzaamheidsbarometer 

wordt gepromoot door de Vlaamse Provincie. Enkele leden van de GRIS 

volgden de vergaderingen en brachten dit punt op de agenda. Het luik 

‘internationale samenwerking’ werd ingevuld door de GRIS, maar het luik 

milieubeheer, waarvoor de medewerking van de milieuraad noodzakelijk is, 

bleef op de lange baan geschoven. 

 

2. Een gemeenschappelijk cultuurproject Cultuurraad-Bib-GRIS mondde uit 
in een succesvolle muziek- en literatuuravond rond Pablo Neruda. Meteen 

werd afgesproken om elke twee jaar een gelijkaardig initiatief op te 

zetten. 

 

3. Voor het activeren van de informatie naar de burger toe werden enkele 
stappen gezet. Het optimaliseren van de bestaande informatiekanalen 

(website, infoblad, GRISfolder) werd de eerste prioriteit. 

 

4. Initiatieven naar de scholen toe, zoals het promoten van ‘Kleur Bekennen’ 
moeten ondersteunend en niet betuttelend zijn. Het initiatiefrecht van de 

scholen wordt tegelijk gerespecteerd en aangemoedigd. 
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5. In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 wordt 
een overleg en discussie met de gemeentelijke overheid gewenst. 
 

6. De migratie- en vluchtelingenthematiek kreeg vooral vorm in de 
communicatie tussen het OCMW en SIAL. Het voornemen om via het 

gemeentelijke informatieblad enkele hardnekkige vooroordelen tav 

vluchtelingen ter sprake te brengen werd alsnog niet uitgevoerd. 

 

7. Een mogelijk gemeentelijk Noord-Zuid project kwam meerdere malen ter 
sprake, o.a. via de Balkanactie, in het nieuwe Vlaamse decreet over 

‘Stedenbanden’ en langs de contacten met het consulaat van Benin. Dit 

wordt gezien als een lange-termijn-optie. 

 

8. Adviezen voor het ethisch beleggen van gemeentegelden werden 
eveneens op de lange termijn gesteld. 

 

9. Een aparte begrotingspost  ‘Internationale Samenwerking’ in de 
gemeentelijke begroting werd gekoppeld aan het nieuwe Vlaamse decreet. 

 

10. Een budgettair stappenplan voor internationale solidariteit kwam onder 
meer ter sprake bij het overleg rond de subsidiereglementering. Het 

huidige bedrag, 4000 euro, bedraagt precies 0.024% van het 

gemeentebudget. Het halen van de nationale streefnorm van 0.7% zou een 

bedrag van 114.450 euro impliceren. 

 

 

 

B. Enkele nieuwe initiatieven 
 

1. De Pablo Neruda-avond. 
 Als gemeenschappelijk project van de cultuurraad en de GRIS werd 

er in het licht van het Pablo Nerudajaar op 18 september een poëzie- 

en muziekavond georganiseerd met Uyterlinde, Cornette, Van Esbroeck 

en Macondo die gedichten van Pablo Neruda voordroegen en/of zongen. 

Zowel de opkomst als de kwaliteit van de uitvoering waren een 

voltreffer. De opbrengst werd verdeeld tussen een gift aan SIAL en 

wat reserve voor een volgend initiatief. De bedoeling is om een 

gelijkaardig initiatief tweejaarlijks te herhalen vanuit de GRIS in 

samenwerking met de cultuurraad. 
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2. Een lokaal Vredeseilandencomité in Lubbeek 
 Sinds de KLJ Lubbeek zijn actiedomein verlegd had van 

Vredeseilanden naar Broederlijk Delen was er geen aparte werking 

meer voor vredeseilanden in Lubbeek. Op initiatief van Gerda Liekens 

en Ivan Godfroid werden in 2004 de voorbereidende activiteiten 

gestart voor een nieuw comité. Deze werd voorgesteld tijdens de 

laatste algemene vergadering van 23 december, in aanwezigheid van de 

verantwoordelijke voor vredeseilanden Regio Oost en heeft 

ondertussen in januari 2005 zijn eerste actieweekend succesvol 

beëindigd. 

 

 

3. Artsen zonder vakantie voorgesteld 
 Naar aanleiding van een schrijven van de NGO ‘Artsen Zonder 

Vakantie’ aan het gemeentebestuur, die deze brief aan de GRIS 

overmaakte, kwamen we te weten dat Lubbekenaar Jos Swinnen in 

september zijn eerste project voor ’AzV’ zou uitvoeren in Benin. Hij 

kwam dit project voorstellen en bracht ook verslag uit na zijn 

terugkeer. Zijn tweede project, in Rwanda, volgt reeds in januari 2005. 

 

 

 

 

C. Communicatie met het gemeentebestuur 
  

1. Adviezen en politieke beslissingen 
- In de loop van 2004 ontving de GRIS 5 keer een schrijven van het 

college van burgemeester en schepenen. Vier er van betroffen een 

kennisgeving van een vraag tot subsidiëring van Oxfam Solidariteit, 
de Damiaanactie en van Artsen zonder Vakantie. Een vijfde brief 
betrof een kennisgeving van het Vlaams partnerschap voor 
ontwikkeling en de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.       
De GRIS heeft de vraag van Oxfam beantwoord, gezocht naar de 

aanwezigheid van de Damiaanactie in Lubbeek en heeft Jos Swinnen 

uitgenodigd voor Artsen zonder Vakantie. Op de valreep ontvingen 

we nog een schrijven van Music Fund, met de vraag voor het 
inzamelen van muziekinstrumenten en partituren voor het 

muziekonderwijs in Palestina. Deze vraag staat op de eerstvolgende 

agenda. 
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- De gemeenteraad keurde in oktober een wijziging van het organiek 

reglement van de GRIS goed, waardoor het aantal stemgerechtigde 

leden niet langer gelimiteerd is tot 15. Dit was noodzakelijk in 

functie van de besprekingen van de subsidiereglementering. 

 

- De gemeenteraad heeft in november de watermotie goedgekeurd 
die werd ingediend door de 11.11.11-actiegroep Lubbeek. Hiermee 

onderschreven ze dat er perken moeten worden gesteld aan het 

privatiseren van publieke goederen (drinkwater bijvoorbeeld) en 

diensten (onderwijs en gezondheidszorg bijvoorbeeld). Daarmee 

schreef Lubbeek zich in als ‘GATS-vrije gemeente’, samen met 185 

andere Vlaamse gemeentes. 

 

- Net voor het jaareinde gaf het Dagelijks Bestuur van de GRIS per 

e-mail consultatie een eenparig positief advies voor het vrijmaken 

van 1.500 € voor de steunactie 12.12 aan de slachtoffers van de 

tsunami in ZO-Azië. 

 
 

2. Subsidiereglementering 
 Eind 2003 legde de GRIS op vraag van het college van burgemeester 

en schepenen twee teksten neer ter reglementering van de subsidies 

internationale samenwerking. Hierop volgden in 2004 menige discussies 

en uitwisselingen per mail en tijdens enkele bijeenkomsten met een 

vertegenwoordiging van het CBS. Het organiek reglement werd daartoe 

aangepast.  

De wens van het gemeentebestuur om deze regelgeving conform te 

maken met andere gemeentelijke adviesraden botste op de eigenheid 

van de werking van de GRIS. Eind 2004 was er nog geen eensgezindheid 

maar lagen de standpunten van zowel het bestuur als deze van de GRIS 

heel kort bij elkaar, zodat een overeenkomst begin 2005 niet zal 

uitblijven. 

 
 

3. Opvolging Schone Kleren Campagne 
 Op 17 december was het precies één jaar geleden dat de 

gemeenteraad de motie goedkeurde van de ‘Schone Kleren Campagne’, 

waardoor ze beloofde rekening te houden met ethische en sociale 

normen (geen kinderarbeid in het productieproces bijvoorbeeld) bij de 

aankoop van dienstkledij. Tijdens de algemene ledenvergadering van  

23 december werd er aan de schepen I.S. gevraagd om de effectieve 

toepassing van deze motie in het aankoopbeleid na te gaan. 
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D.  Opvolging activiteiten lidorganisaties 
 

  Hieronder vindt u een chronologische opsomming van de 

agendapunten die werden aangebracht door de aanwezige 

vertegenwoordigers van de lidorganisaties tijdens de 5 algemene 
ledenvergaderingen van 2004 (25/03, 22/04, 16/06, 30/09 en 23/12) 
Deze vergaderingen telden 32 agendapunten en resulteerden in  

43 aanwezigheden. Daarnaast werd er ook 5 maal vergaderd met het 
dagelijks bestuur. 
 

 

Agendapunten aangebracht door lidorganisaties 
1. SIAL, het OCMW en het LOI 

2. De schone klerencampagne tijdens de olympische spelen van 2004: 
arbeidersrechten in onderaanneming. 

3. Postkaartactie rond de 10de verjaardag van de genocide in Rwanda. 
4. Stedenbanden en de Balkanactie: 2 leden rapporteren een 

studiedag. 

5. Benelux Africa Center vzw: een asielzoeker wonende in Lubbeek 
zamelt afgeschreven PC-materiaal in voor opleiding van ex-

kindsoldaten in Congo. 

6. Trefdag vrijwilligers en vluchtelingen te Brussel op 19/06. 
7. Lessen Nederlands en SIAL 
8. Werking van het Geleeg via de nieuwsbrief en de klantendag van 9 

oktober. 

9. Samenwerking van de catechesegroep te Linden met Jalbo. 
10. Klaprozenproject tvv APOPO, het antipersoonsmijnenproject. 
11. De 11.11.11-actie: de politieke actie (de watermotie) en het concert 

van Dobet Gnahoré. 

12. Jos Swinnen en Artsen zonder Vakantie. 
13. Het Marokkoproject in de GBS te Pellenberg en het project ‘wonen 

op het dak’ in de GBS te Linden. 

14. Twee Lubbekenaren gaan in 2005 met wereldsolidariteit op 
inleefreis naar Guatemala. 

15. Derdewereldquiz te Holsbeek: deelname met 3 ploegen. 
16. De mensenrechtenweek in december: actie van de briefschrijfgroep 

van Lubbeek. 

17. Boomplantactie Lubbeek voor Levenslijn. 
18. Opstart Lubbeeks comité voor Vredeseilanden. Toelichting drie jaar 

samenwerking met SOS Faim, Max Havelaar en Oxfam 

Wereldwinkels. 
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 Agendapunten aangebracht door het dagelijks bestuur 
19. midtermevaluatie en de 10 prioriteiten. 
20. Aanpassingen ledenlijst. 
21. Aanvragen medefinanciering vanuit de werkingstoelage van de 

GRISsubsidie. 

22. Jaarverslag 2003 en de presentatie op de gemeenteraad van 28 
april. 

23. Subsidiereglementeringsteksten. 
24. Opvolging teksten gemeentelijk infoblad 
25. Website, zijn links, de link naar de website van de gemeente en de 

verspreiding van de GRISfolder 

26. Eerlijke koffie in de politiezone Lubbeek. 
27. Poëzie- en muziekavond rond Pablo Neruda: voorbereiding en 

organisatie. 

28. Bevraging vergaderritme en vergaderinhoud van de algemene 
ledenvergaderingen. 

29. Het wereldsalon in het provinciehuis te Leuven op 26/06. 
30. De duurzaamheidspiegel: Lubbeek scoort 18 op 51 op het luik 

ontwikkelingssamenwerking. 

31. Opvolging ‘Kleur Bekennen’ en het onderwijs. 
32. Opvolging aankoopbeleid dienstkledij in functie van de motie SKC. 

 

 

E.  De Webstek 

www.grislubbeek.tk 
 

Sinds de formele erkenning van de GRIS als adviesraad op de gemeenteraad 

van 27 november 2002 worden blijvende inspanningen geleverd om een 

levende webstek op te bouwen en te onderhouden. Dank zij de belangeloze 

inzet van onze jonge en gedreven webmaster Wim Vandonck lukt dat ook.  

De webstek geeft op elk moment een geactualiseerd overzicht van de leden 

en van 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 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  

GRIS-webstek. 
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Financies 2004 

 
Reglementering 

 

In totaal werden in de loop van 2004 vijf ontwerpteksten besproken. Op het 

einde van 2004 was hierover nog geen consensus, al waren de standpunten van 

het college en deze van de GRIS dicht tegen een overeenkomst aangekomen. 

 
 

OVERZICHT INKOMSTEN  en UITGAVEN   
 

INKOMSTEN 
 

Overdracht 2003             1480,82 

Gemeentelijke toelage werkingskosten 2004                2500 

Rente op rekening                 15,67 
TOTAAL INKOMSTEN                                  3996,49 

 
 

UITGAVEN 
 
Onderwijs 
 VBS Lubbeek  Damiaanactie + vastenproject AANGEVRAAGD         315 

 GBS Pellenberg Projectweek rond Marroko            142 

 

 

SIAL  
Abonnement Wablief                             24 

 Lessen Nederlands                149,49 

 

 

Amnesty International – Briefschrijfgroep Lubbeek 
 En kaarsen Spandoek                200 

 

 

Scouts Lubbeek 
 Sabam St.-Maartensvuur                 39,91 
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11.11.11 
 Verzekering PBE                  24,54 

 Sabam PBE                 236,49 

Affiche PBE 2003 en 2004               566,20 

Informatie -en propagandamateriaal             182,30 

 

 

 

Administratiekosten                  50 
 

GRISfolder                    36,50 

 

Studiedag Balkanactie                10 
 
Beheerskosten rekening                      8,68 
 

TOTAAL UITGAVEN          1985,11 
 
 
 

SALDO  (overdracht 2005)        2011,38 
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Jaarverslagen van de lidorganisaties: 
 

 

 
 

 

 

6. SIAL          14 - 22 
 
 
7. 11.11.11         23 - 24 
 
 
8. Werkgroep Solidariteit Linden        25 
 
 
9. Amnesty International       26 - 27 
 
 
10. KWB - Wereldsolidariteit       28 - 29 
 
 
11. Het Geleeg         30 - 31  

 
 

12. Roemeniëcomité           32 
 
 

13. Scouts Lubbeek           33 
 
 
14. KLJ Lubbeek        34 - 35   
 

 

 

 

________________ 
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SIAL 
(Steunpunt voor Integratie van Asielzoekers te Lubbeek)  

jaarverslag  2004 
 

 

 

 

contactpersoon: Christine D’aes 

 

 

1. OVERLEG binnen SIAL 
 
In 2004 vond er 1 vergadering plaats met uitnodiging aan alle medewerkers op 
04/03/2004 

 
Agenda: 
I. Contacten met Fedasil over tijdelijke contracten, "transithuis", bij 
nieuwkomers en over het doen verhuizen van de bewoners na enkele maanden 

verblijf in een huurhuis van het OCMW  

 

II. Contacten met OCMW: hoe pakken we de volgende problemen aan? 
1. Uitbetaling van de steun: uitbetaling op het einde van de maand is de 

werkwijze van 60% van de OCMW's. 40% betaalt in het begin van de maand  Het 

is evident dat dat voor de nieuwkomers problemen stelt. Indien ze erom vragen, 

kan de voorzitter hen per week een cheque van maximum 125 euro als voorschot 

laten uitbetalen. Mensen die van een asielcentrum komen hebben soms een kleine 

som bijeengespaard door klusjesdienst voor het centrum. Diegenen die van een 

LOI  komen waar het OCMW de meest strikte regeling volgt - alleen materiele 

hulp - komen toe zonder een cent. 

 

Het mag duidelijk zijn dat dit probleem zich nog veel acuter stelt voor de 

vluchtelingen die niet in Lubbeek en omgeving gehuisvest worden en dus geen 

vrijwilligers hebben om hen te depanneren, maw de overgrote meerderheid. 

 

2. Brandstoflevering en dringende reparaties in de huizen: 

- Toelating voor brandstoflevering vooraleer de tank leeg is. 

- Jaarlijks kuisen van de branders in de zomer zodat iedereen zich kan 

verwarmen als het koud wordt 

- Verantwoordelijkheid van het OCMW als verhuurder voor het normaal 

functioneren van de installaties in plaats van een formalistische houding. 



GRIS Lubbeek – Jaarverslag 2004 18 

Bijvoorbeeld als het probleem de verantwoordelijkheid van de eigenaar betreft. 

 

3. Het "rustig genot van het goed" door de huurder 

Noodzaak van verwittigen bij het laten bezichtigen van het huis door een nieuwe 

of bijkomende bewoner.  

Noodzaak van binnensloten voor de individuele kamers van de bewoners. 

 

 

 

III. Materiele noden: 
- inventaris, werkwijze 

- kastoestand en fondsenwerving 

 

Andere overlegmomenten verliepen hoofdzakelijk tijdens de vaste afspraak van 
de les Nederlands op zaterdagmorgen in het Geleeg. 

 

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. 

Plaats: vergaderzaaltje van "Het Geleeg", Broekstraat, Lubbeek. Gratis ter 

beschikking gesteld. 

Soms op verplaatsing : een petanquewedstrijd op de scoutsterreinen, 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: 2 tot 10 kinderen tussen 2 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. 
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3. Materiële hulp 
 

In natura: kleding, dekens, huishoudgerief, schoolbenodigdheden, labojassen, 
meubilair en fietsen werden ingezameld door SIAL-leden en bezorgd aan de 

bewoners van de huizen die door het OCMW gehuurd worden en aan 

vluchtelingen die verhuisden naar een woonst die ze zelf huren.  

 

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: o.a. door de kortdurende contracten (zie verder) was er zeer veel 

hulp nodig voor mensen die verhuisden: 8 families en alleenstaanden kregen hulp 

voor verhuis naar Leuven, Heverlee, Brussel en Antwerpen.  

 

Kleine herstellingen in de huizen of aan fietsen of grasmaaier en hulp in de tuin. 
 

Oppoetsen van huis en plaatsen van binnensloten om nieuwkomers te 
verwelkomen. 

 

Aankoop in het groot van appels, peren en aardappelen bij producenten van 
Lubbeek, en levering en doorverkoop (zonder winst !) aan de asielzoekers.  
 
Financies: aankoop van woordenboeken, cursussen Nederlands, tussenkomst 
kosten Auxilia bijlessen, culturele activiteiten, tussenkomst voor buitenschoolse 

activiteiten, fietsherstelling. Dringende telefonische communicatie met 

thuisland bij ontvoering van familielid aldaar. Bekostigen van binnensloten voor 

kamers en badkamer van huis dat door het OCMW aan asielzoekers verhuurd 

wordt. 

 

Fondsen:  
Gift door privé-persoon : 1000 Euro. 

Helft van de opbrengst van de Pablo Neruda-avond: 1135 Euro. 

Werkingskosten terugbetaald door de GRIS : stiften, balpennen voor de les 

Nederlands, abonnement Wablief, fruitsap : gemiddeld 2 flessen per zaterdagse 

les Nederlands: samen 173 euro. 

 

 

 



GRIS Lubbeek – Jaarverslag 2004 20 

 
4. 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 interim-bureaus.  

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 

therapeutische voorschriften. 

Uitleg bij de bijsluiters van geneesmiddelen.  

 
 
-Administratief:  
Hulp bij contacten met gemeentelijke administratie, politie, bankinstelling. 

Herhaaldelijke schriftelijke en telefonische tussenkomsten bij de maatschappij 

NUON voor 2 gezinnen van vluchtelingen die onder valse voorwendsels (« uw 

elektriciteit wordt afgesloten », en, « wij komen namens het OCMW ») verplicht 

werden een contract te tekenen voor levering van energie en aanmaningen bleven 

krijgen voor betalingen.. 

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 in verband met de procedure van de asielaanvraag 

en met rechten en plichten van de asielzoeker in het verloop van de procedure. 

Optreden als vertrouwenspersoon bij het Commissariaat Generaal voor 

Vluchtelingen en Staatlozen om de procedure te begeleiden. 

Contacten met het CGVS voor info en voor het verkrijgen van documenten. 
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- School: 
Hulp bij het zoeken naar een onderwijsinstelling. Communicatie met de school 

i.v.m. kinderopvang, maaltijden, turnlessen, buitenschoolse activiteiten. 

In samenwerking met de schepen van onderwijs werden aangepaste oplossingen 

gezocht voor onthaal in de Gemeenteschool van Binkom van 4 kinderen in het 

midden van het schooljaar. 

Contacten met de Vrije Basisschool van Lubbeek voor het onthaal van een 

kleuter.  

Contacten met de OKAN-klas van het St-Albertuscollege van Haasrode en van 

het PISO in Tienen, voor het onthaal van één 11-jarige en twee 12-jarigen. 

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.  

Begeleiding op oudercontactavonden.  

Verscheidene mensen werden individueel en intensief geholpen bij de 

voorbereiding van examens in het kader van hun opleiding of hun cursus 

Nederlands. 

De samenwerking met de VZW Auxilia werd verder gezet om Arabisch 

sprekende leerlingen in het hoger middelbare onderwijs bij te werken voor de 

lessen Frans en wiskunde. 

Huistaakbegeleiding bij kinderen van nieuwkomers. 

 

-Huisvesting :  
Voor een familie die niet langer in Lubbeek kon blijven, werd bemiddeld om een 

appartement te huren in Heverlee 

Er werden geen nieuwe woningen meer gevonden in Lubbeek, waarvan de eigenaar 

bereid zou zijn ze aan vluchtelingen te verhuren. 

 

 

 

5. CONTACT en SAMENWERKING met het OCMW 
 
- Meestal telefonisch of door bezoek aan de sociale dienst door een SIAL-

medewerker. 

 

- Signaleren van diverse noden en problemen aan de sociale dienst. Meewerken 
aan het oplossen van problemen. 

 

 -Bijwonen van de openbare vergaderingen van de raad om zich te informeren 
over het beleid. 
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In 2004 leende SIAL 14x: tussen 10 Euro en 60 Euro aan alleenstaanden en 
gezinnen-nieuwkomers, omdat deze mensen gedurende 1 of meerdere dagen op 

hun steun moesten wachten, na hun aankomst in Lubbeek. Enkele malen was een 

onmiddellijke aankoop van een sociaal busabonnement van 25 Euro per persoon, 

voor 1 of meerdere gezinsleden nodig voor het schoolbezoek of voor 

boodschappen. De administratieve regels maken het niet mogelijk voor de sociale 

dienst van het OCMW om op een soepele en directe wijze dit probleem zelf op te 

lossen. 

 

 

6. Samen leven en werken 
 

Uitstappen 
18/2 : Leuven : Documentaire « Dans, Grozny, dans !» Samen met Tchetcheense 

vluchtelingen. Org.KIB KU Leuven 

28/2 : Deelname aan feest van de Russische gemeenschap in Tienen 

13/3 : KWB nodigt vluchtelingen uit op « Café Mangé » 

29/5 : Wereldfeest te Leuven 

5/6 : Bezoek aan NGO het Benelux Afro Center: recyclage van computers door 

leerlingen computeratelier van Afrikaanse gemeenschap in Brussel. Computers 

voor project van opleiding ex-kindsoldaten in Kongo. 

19/6: Deelname aan trefdag Vluchtelingen en Vrijwilligers in Brussel, Botanique; 

org. FAM (Forum Asiel en Migratie) 

10/7: bezoek aan de Goudberg-site te Hoegaerden met als gids geoloog en SIAL 

vrijwilliger Piet Laga 

31/7: bezoek aan het Begijnhof van Leuven 

21/8  Petanque op scoutsterreinen Lubbeek 

10 /11 : St Maartensvuur met de Scouts van Lubbeek, 11 11 11 en Amnesty 

International Lubbeek  

10/11: Vluchtelingen zijn te gast op het 11 11 11 concert en helpen mee aan de 

praktische organisatie ervan. 

 

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 SIAL-vrijwilligers zijn de mensen ook bij hen thuis welkom om 
samen te eten, te praten, feest te vieren, … 
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Asielzoekers die al een tijd hier zijn, helpen actief mee aan het onthaal van de 
nieuwkomers.  

Zij helpen vooral als tolk en 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 doen ook soms beroep op ons om kennissen en vrienden van henzelf te helpen 

met materiaal, bijvoorbeeld dekens en kleding, of met advies. Hun inbreng in ons 

werk betekent een grote meerwaarde. 
 

Twee asielzoekers, die zelf een woonst huren in Lubbeek, zonder tussenkomst 

van het OCMW, nodigden op 21 juli buren, vrienden en kennissen uit op een grote 

BBQ in hun tuin. Het was een groot succes! 

 

 

 

7. BESLUITEN 
 

- Voor de medewerkers van SIAL betekende ook 2004 een intensieve 
kennismaking met vele nieuwe diverse persoonlijkheden met hun 
respectievelijke culturele achtergrond 

 

- De samenwerking met de diensten van de Gemeente Lubbeek verloopt 

bijzonder correct, vlot en vriendelijk.  

 

- Dit kan niet gezegd worden van sommige andere gemeenten, bv. sommige 

van het Brussels hoofdstedelijk gewest waar we regelmatig op 

bureaucratische onwil, soms regelrecht racisme en onwettelijke feiten 

(weigeren van geboorte-uittreksel bij aangifte van geboorte, weigeren om 

in te schrijven) stuiten. 
 

- Met de Gemeenteschool van Binkom, de Vrije Basisschool van Lubbeek en  

het PISO in Tienen en met OKAN van het St.Albertuscollege in Haasrode, 

was er een optimale samenwerking. De respectievelijke teams gaven blijk 

van een groot engagement. 
 

- 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. 
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Het aanbieden van korte, tijdelijke huurcontracten aan de kandidaat politieke 

vluchtelingen door het OCMW, is een grote reden tot bezorgdheid. 
 

Eerst en vooral voor de vluchtelingen zelf.  Ze hebben hun land en thuis en 

familie moeten achterlaten, verblijven dan weken tot maanden in een 

asielcentrum en krijgen dan, bij de aanbieding van een woonst onmiddellijk te 

horen dat ze zeer binnenkort weer moeten vertrekken. De kinderen gaan hier 

naar school, de ouders volgen lessen Nederlands, ze leren hun buren kennen, de 

huisarts, de gemeentelijke diensten, de winkels, het bankkantoor, Kind en Gezin, 

het verenigings- en sportleven. Ze raken vertrouwd met de plaatselijke regels 

van huisvuilophaling, postbedeling enz., en worden dan meteen weer gedwongen 

dit allemaal op te geven. 

Het samenleven in de huizen waar meerdere gezinnen of alleenstaanden 

gehuisvest worden, wordt nog moeilijker dan het al was.  
 

Voor de buren, de scholen, de hulpverleners (inclusief de sociale dienst van het 

OCMW) is het een uitputtingsslag om steeds nieuwe mensen op te vangen en 

weer afscheid te nemen. Een groot deel van de alleenstaande nieuwkomers, met 

een huurcontract van 3 maanden, zijn onmiddellijk naar een nieuw onderkomen 

beginnen zoeken en hebben nauwelijks met enkele mensen van Lubbeek kennis 

kunnen maken, met de enkele vrijwilligers van SIAL met name, die hen hielpen bij 

hun inschrijving, met kleding, huisgerief en ... verhuizen. . Zij voelden zich 

vreemden en bleven het ook tijdens hun kort verblijf in Lubbeek.  
 

SIAL wil blijven proberen om hierover met alle geledingen van het beleid van het 

OCMW te overleggen om te proberen deze “doorschuifpolitiek” te stoppen. 
 

SIAL is een feitelijke vereniging met een zeer losse structuur: 
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. 

 

  

SIAL is volledig onafhankelijk van elke politieke of ideologische organisatie. 
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11.11.11 actiecomité Groot Lubbeek in 2004 

 
 

contactpersoon: Piet Laga 

 

 

1. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking 
 
Op 6 mei, 26 augustus, 12 oktober en 16 november 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.  

 

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).  

 

Een evaluatievergadering van de campagne 2004 vond plaats op 3 februari 2005. 

 

 

2. Inhoudelijke rapportering 
 

 De 11.11.11-actie 2004 lag in het verlengde van het thema van vorig jaar en 

benadrukte 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.  

 

 Een bijzonder geslaagd actiemodel was dit jaar de vraag aan de Vlaamse 

gemeenten om een motie als GATS-vrije gemeente te ondertekenen. Onderhandelingen 

zijn aan de gang met de Wereld Handels Organisatie (WHO) over de vrijmaking (ook 

liberalisering of privatisering genoemd) van diensten, en dat belangt ook onze 

gemeenten aan. De koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging is van mening dat water 

geen koopwaar is maar een fundamenteel mensenrecht waarop geen winst dient te 

worden gemaakt, niet in het zuiden, maar ook niet in het noorden. 

 

Op woensdag 27 oktober werd deze motie met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd door onze gemeenteraad. Daarmee behoort Lubbeek tot de groep van 185 

Vlaamse gemeenten die deze motie heeft goedgekeurd. Het 11.11.11-comité dankt het 

CBS en de Gemeenteraad voor deze stevige steun. 
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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 De Linde organiseerde een gesponsorde wandeling voor de 
leerlingen van de derde graad, die symbool stond voor de vele vrouwen en kinderen in 

het zuiden, die vele kilometers moeten aflegen naar een bron of een rivier om water te 

halen voor het huishouden. De Gemeentelijke Basisschool Pellenberg organiseerde een 

Marokko-project voor de kinderen van de derde kleuterklas en de eerste graad van het 
lagere onderwijs en dit i.s.m. Kleur Bekennen. De ouders werden erbij betrokken tijdens 

een Marokkaanse markt. Het project duurde een ganse week. De opbrengst werd 

geschonken aan 11.11.11. 

 

Op zaterdag 27 november organiseerde het 11.11.11-comité, in samenwerking met de 

genoemde naburige comités het jaarlijkse concert in de zaal PBE met de Ivoriaanse 
zangeres Dobet Gnahoré en haar band Ano Neko. 

 

 

3. Financiële opbrengsten 
 

gesponsorde wandeling De Linde 1.430,00 

Marokko-project GBS-Pellenberg 311,00 

Sint-Maartensvuur   1.161,49 

Concert Dobet Gnahoré 375,75 

Spaghetti Scouts St-Kwinten 2.356,23 

Straatcampagne 15.940,28 

TOTALE OPBRENGST 21.574,75 

 
 

Het totaal vertoont en daling van 3,8 % t.o.v. 2003. 

 

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 2005 gepubliceerd.  

 

De GRIS kende een werkingstoelage goed van € 782,53 voor het 
propagandamateriaal, verzekeringskosten, het drukken van de affiche en de flyers 
en de kosten van Sabam voor het concert. 

 

 
 



GRIS Lubbeek – Jaarverslag 2004 27 

 

Activiteiten Werkgroep SOLIDARITEIT-LINDEN  2004 
(Welzijnszorg-Broederlijk-Delen)  

 
 
Contactpersoon: Lut Rubbens 
 

 

22 januari 
startavond Broederlijk Delen: “la foresta” in Vaalbeek, 
 

4 februari 
 vergadering werkgroep “solidariteit”, implementatie van de campagne 

24 februari 
 vergadering werkgroep: voorbereiding viering Broederlijk Delen 
 

8 maart 
 voorbereiding brunch Broederlijk Delen 

14 maart 
 brunch Broederlijk Delen van 10.30 h.tot 14 h. 

18 maart 
 vergadering werkgroep 
 

22 september 
 vergadering werkgroep: opstellen van jaarprogramma 
 

8 oktober 
 startavond Welzijnszorg: VKZ Kessel-lo 

18 oktober 
vergadering werkgroep: voorbereiding viering Welzijnszorg 
 

24 november 
vergadering werkgroep:voorbereiding campagne Welzijnszorg 
 

8 december 
 geleid bezoek aan “de meander”, een deelwerking van het Centrum Algemeen Welzijnswerk 

4-5 december en 11-12 december 
 verkoopstand Welzijnszorg in de kerk. 
 
 

WSL heeft in 2004 geen beroep gedaan op de subsidies van de GRIS 
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AAAmmmnnneeessstttyyy                                                            BBBrrriiieeefffsssccchhhrrriiijjjfffgggrrroooeeeppp      

IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll                                                                                                                        LLLuuubbbbbbeeeeeekkk   
SSSccchhhrrriiijjjfff   zzzeee   vvvrrriiijjj   

 

 

Overzicht activiteiten 2004  
Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 

 
 

Contactpersoon: Costeur Marianne 

 

 

De Lubbeekse briefschrijfgroep voor Amnesty International telde in 2004 

vijfenveertig leden. 

 

 

De bestaansreden van de groep is de deelname aan briefschrijfacties, op touw 
gezet door Amnesty International.  

• Maandelijks krijgen de leden het krantje "Amnesty in Actie" toegestuurd. 

Hierin worden campagnes toegelicht, die door Amnesty International 

georganiseerd worden. De campagnes hebben tot doel gevangenen vrij te 

krijgen die onterecht (omwille van hun politieke of religieuze opinie) of 

onder ontoelaatbare omstandigheden gevangen zitten, of die gefolterd 

worden of ter dood veroordeeld zijn. 

• 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. In “Amnesty in Actie” staan voorbeeldbrieven (meestal in het 

Nederlands, Engels of Frans, soms ook in het Spaans of in het Duits). 

• Nieuws over succesvolle acties (vrijlating van politieke gevangenen 

bijvoorbeeld) wordt ook gepubliceerd in "Amnesty in Actie" . 

 

Maandelijks organiseert onze Lubbeekse briefschrijfgroep een gezamenlijke 
briefschrijfavond. 

• Er worden drie brieven geschreven. Gemiddeld neemt een tiental leden 
deel aan deze bijeenkomst, de andere leden schrijven hun brieven alleen 

thuis. 

•  De briefschrijfavonden worden aangekondigd via de activiteitenkalender 

van het gemeentelijk informatieblad. 
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• Om onze acties wat bekendheid te geven, en nieuwe leden de kans te 

geven om aan te sluiten, wordt er jaarlijks een oproep tot deelname 
gelanceerd in het gemeentelijk informatieblad (zie rubriek Internationale 

Samenwerking).  

• In 2004 werd ook een promotiecampagne gedaan: aan de ingang van de 
bibliotheken van Lubbeek en aan de balie van het gemeentehuis werden 

kaarsen gebrand, en werd informatie verspreid.  

• Een andere activiteit waar de voltallige Amnestygroep Lubbeek al heel wat 

jaren, en ook in 2004,  aan meewerkt is de 11.11.11 actie, meer bepaald 
verzorgen wij ‘de keuken’ van het St. Maartensvuur. 

 

 

 

 

De amnestygroep Lubbeek heeft voor de aankoop van het materiaal van hun 
promotiecampagne 2004 (spandoek en tuinkaarsen) 200 euro subsidie van de 
werkingskredieten van de GRIS ontvangen. 
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Overzicht van de KWB-activiteiten in het kader van 
Internationale Samenwerking, 2004, gecombineerd met aandacht 

voor, en acties van Wereldsolidariteit. 

 

 

Contactpersoon: Guy Sprengers 

 

 

Het nationaal KWB-thema ‘De Wereld, ons Dorp’ werd gevolgd voor de organisatie van 
verschillende activiteiten. 

Wereldsolidariteit’, de ngo van de christelijke zuil, is doorlopend gepromoot tijdens KWB-

activiteiten. Tevens is Wereldsolidariteit, in combinatie met KWB, vertegenwoordigd in de GRIS. 

 

 

Zaterdag 17 januari: Trefmoment ACW-KWB: thema : Noord – Zuid.  

Voorstelling Schone Klerencampagne – video inleefreis Cuba – bezoek aan 

het Geleeg – stand met producten Wereldwinkel – voorstelling GRIS. 
 

 

Zaterdag 13 maart: tijdens Café Mangé: ‘Bewogen Optreden’ van Abdoulai Gaye, 
Afrikaanse muziek en dans. 

Verkoop van ‘Zilvermargrietzaad’, ten voordele van Wereld-solidariteit. 

 

 

Zondag 9 mei: tijdens het ‘Stratenvolleybaltornooi’ is volop aandacht gevraagd voor de 
campagne van Wereldsolidariteit ‘Fair Play, Fair Pay’, een actie die zich, in het 
kader van de Schone Klerencampagne, toespitst op de Olympische Spelen 2004. 

Concreet: Illustratief tafereel: poppen met t-shirts, sportschoenen e.d. 

  Invullen en opkleven van stickers ter sensibilisering. 

 

 

Met de winst van het volleybaltornooi heeft KWB ten voordele van 

APOPO (Antipersoonsmijnen Ontmijnende Productontwikkeling) zes 

klaprozen gekocht en permament tentoongesteld in het gemeentehuis.  
 

 

 

Zondag 12 september:  petanquetornooi, waaraan drie ‘buitenlandse’ (asielzoekers) ploegen 
hebben deelgenomen. 

 

 

Zaterdag 18 september: actieve hulp tijdens avond Pablo Neruda 
 

 

Zondag 19 september: actieve hulp bij het klaprozenproject t.v.v. APOPO. 
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Donderdag 30 september: officiële melding op de Algemene Ledenvergadering van de GRIS, van 
deelname van twee KWB-bestuursleden aan inleefreis naar Guatemala in 
oktober 2005, op uitnodiging van Wereldsolidariteit. 

 

 

Vrijdag 22 oktober: deelname aan de 11.11.11.-quiz in Holsbeek met drie KWB-ploegen. 

 

 
 
11.11.11: belangrijke deelname bij de huis-aan-huis-omhalingen. Tevens aanmaak en verkoop 

van warme wijn op het Sint Maartensvuur van 10 november. 
 

 

Zaterdag 27 november: actieve hulp bij 11.11.11-concert van Dobet Gnahoré.  
 

 

 

Aankondiging van deze activiteiten gebeurt door affiches en in 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,  en bij Amnesty  

International. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIS Lubbeek – Jaarverslag 2004 32 

 

 

Overzicht activiteiten van Het Geleeg in 2004 

 

 

 

 

Verantwoordelijken: Mia Ulens en Gerda Liekens 

 

 
 

Het Geleeg was in 2004 nog steeds een plek waar mensen uit verschillende 

culturen en werelddelen elkaar ontmoeten. Iedereen is er welkom. 

 

Elke zaterdag van 10 tot 16 uur staan de deuren voor u open.  

 

U vindt er een hele reeks wereldwinkelproducten. En verder de énige echte 
Maya-honing, nu eveneens te verkrijgen via enkele van onze vrijwilligsters. 
De kaarsen komen van Bond zonder Naam, Amnesty International, Fair Trade… 
 

Bovendien wordt in Het Geleeg gewerkt rond rechtvaardige voeding. Dit blijft 
één van onze belangrijkste aandachtspunten. 

 

Het Geleeg was aanwezig op: 
- de Brunch in Linden 
- het schoolfeest van het Koninklijk Atheneum op de Ring van Leuven 
- de Kerstmarkt van Lubbeek 

 

 

Meer en meer kiezen verenigingen voor wereldwinkelproducten voor hun 

feestjes.Bestellingen kunnen op voorhand geplaatst worden en zij maken daar 

dankbaar gebruik van. 

Hun keuze maken zij zichtbaar met affiches aan de muur, maar ook door de 

aandachttrekkertjes aan onze wijnflessen (labeltjes met een slogan die duidelijk 

maakt dat er eerlijke wijn geschonken wordt).   

 

Vanaf september 2004 werd een elektronische nieuwsbrief opgestart.  
Deze verschijnt veertiendaags of maandelijks op de vernieuwde website 
www.geleeglubbeek.tk en wordt via e-mail doorgestuurd naar wie zich ervoor 

inschrijft. 

 

Afwisselend wordt gekozen voor een bestaand project en wordt een 
wereldwinkelproduct in de kijker gezet. 
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Wie meer info wenst over Het Geleeg kan terecht op onze webstek of kan een 
e-mail verzenden naar geleeglubbeek@scarlet.be 

 

Het Geleeg kreeg er dit jaar enkele nieuwe vrijwilligers bij. Het is dankzij 

vrijwillig engagement en uw waarderende steun dat wij straks ons 30-jarig 

bestaan kunnen vieren! 
 

 

 

 

 

Het Geleeg deed als organisatie geen beroep op de subsidies van de GRIS 

 

 

 

 

 

info@geleeg.tk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIS Lubbeek – Jaarverslag 2004 34 

 

 

JAARVERSLAG 2004 ROEMENIËCOMITE LUBBEEK – LUPSA 

 

 

 

Contactpersoon: Jaak Willemse 

 

 

Overzicht van de activiteiten.  
 

 

De bezoeken aan het adoptiedorp Lupsa stonden centraal in ons werkingsjaar. 

1. Leo Pardaens en zijn broer begin juli 
• Er werd sport- en schoolmateriaal overhandigd en wat kledij voor de 

armsten.  

• Er werden besprekingen opgestart met de directeur van de school, de 

heer CIOICA Vasile, rond de aanleg van centrale verwarming en het 
vernieuwen van de deuren van de klaslokalen. 

2. Steven Van hellemont en Roemeense echtgenote Dana bezochten haar 
dorp begin augustus. 

• De papier- en inktpatronen voor het fotocopieerapparaat werden 
overhandigd. Het betreft een gift van het Roemeniëcomité. 

• Ook werd er schrijfgerief voor de kleutertuin overgemaakt. 
3. Van 1 tot 6 oktober ging voorzitter Jaak Willemse en familie naar Lupsa 

• Hij overhandigde sportmaterialen die geschonken waren door scouts 
Lubbeek met de opbrengst van het zweethuttenfestijn. 

• Er waren gezelschapspelen en speelgoed voor de kleutertuin en kledij 
voor de armsten. 

• Er werd 1500 euro overhandigd voor de herinrichting van de school en 
de bibliotheek. 

• Het dispensarium werd bezocht met de aanwezige dokter, die aanklaagt 
dat de verantwoordelijke gemeente niets onderneemt voor het herstellen 

van het dak. Er kwam een overleg met burgemeester MACAIET die 

geldgebrek als reden opgeeft. 

Er zijn plannen om in april-mei terug te gaan naar Lupsa. 

 

 

Het Roemeniëcomité deed geen beroep op het werkingskrediet van 2004 
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Activiteiten SCOUTS Lubbeek 
mbt Internationale Samenwerking 2004 

 

 

 

 

Contactpersoon: Hein Detry 

 

 

 

 

1. Op 8 mei organiseerden we een ‘ZWEETHUTTENFESTIJN’ aan de 

scoutslokalen te Lubbeek. 

 

 Met de opbrengst hiervan werd sportmateriaal aangekocht voor LUPSA, 

 de adoptiegemeente van  het Roemeniecomité Lubbeek. De voorzitter van 

 dit comité heeft deze sportmaterialen overhandigd tijdens zijn 

 bezoek aldaar. 

 

 

2. Zoals elk jaar organiseerden we ook in 2004 op 10 november het SINT 
MAARTENSVUUR aan de scoutslokalen te Lubbeek. We zorgden voor de 

inrichting van het terrein, voor het vuur, voor de bar en we organiseerden 

een wandeling met spel voor de kinderen en hun ouders. 

 

 De opbrengst hiervan werd geschonken aan het 11.11.11. comité Lubbeek 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het St. Maartensvuur werden de kosten van SABAM (34 euro) 
door de GRIS betaald 
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Activiteiten Internationale Samenwerking KLJ Lubbeek  
in 2004 

 
 

 

Contactpersoon: Hombrouckx Bart 
 

 

 

 

 

1. De solidariteitsmaaltijd op 21 maart 2004 
 

 

  Een maaltijd ter gelegenheid van broederlijk delen is op veel plaatsen een  

  traditie geworden.  

  Dit jaar heeft KLJ Lubbeek zijn steentje bijgedragen door het organiseren 

  van een solidaire maaltijd… Maar wat houdt zo een maaltijd eigenlijk in?  

  Solidair tafelen is niet je buikje rond eten, maar evenmin met een   

  hongerige maag naar huis terugkeren. Bij geen van beide zijn mensen uit de  

  Derde Wereld gebaat. Het is daarentegen genieten van een lekkere – niet  

  alledaagse- maaltijd, genieten van samenzijn en meer bewust worden van  

  onrechtvaardige verhoudingen op wereldschaal. 

  Het eten dat we aanbieden, houdt dan ook verband met vier centrale  
  begrippen: rechtvaardig, voedzaam, gezond en genietbaar. 
  Rechtvaardig. Momenteel heerst er een grote kloof tussen arm en rijk,  
  alleen al wat de consumptiegewoonten betreft. Zo eten we graag en veel  

  vlees, terwijl daar in de Derde Wereldlanden nauwelijks sprake van is. 

  Voedzaam en gezond. Hieronder verstaan we: vers, in natuurlijke staat en zo 
  veel mogelijk uit eigen land. Dit om de hoge transportkosten van het   

  invoeren te vermijden. 

  Genietbaar. Dit doen we door er een sociaal gebeuren van te maken waarbij 
  iedereen gezellig samen kan eten.  

 
 
  Er waren zoals vorig jaar standjes van de Wereldwinkel, Fair Trade en van  
  KLJ waar u producten kon kopen. 
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2. Het St. Maartensvuur 
 

Zoals elk jaar heeft KLJ Lubbeek ook in 2004 meegewerkt aan de organisatie 

van het ST. Maartensvuur op 10 november door het bestaffen van de coctail- en 

jeneverbar en het organiseren van enkele volksspelen. 

De opbrengst van het St. Maartensvuur (1156 euro) werd overgemaakt aan het 

11.11.11. comité Lubbeek 

 

 

 

 

KLJ Lubbeek heeft voor de solidariteitsmaaltijd geen subsidies van de GRIS 
ontvangen in 2004.  
Voor het St. Maartensvuur betaalde de GRIS de kosten  
van SABAM (34 euro) 
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Jaarverslagen van de vertegenwoordigers 
van het onderwijs: 

 
 
 
 
 
 
 

15. Vrije Basisschool ‘De Linde’ Linden       36 
 
 
16. Vrije Basisschool ‘Sint-Martinus’ Lubbeek      37 
 
 
17. Gemeentelijke Basisschool Pellenberg    38 - 39 
 
 
 

________________ 
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Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking tijdens het 

kalenderjaar 2004 
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 (1085 euro) werd overgemaakt aan de 

Damiaanactie 
Deze actie werd ondersteund door het bespreken van de video ‘Vergeten Congo’ 
in de 5de en 6de klassen 

 

Februari, maart april en mei 
 

Werken met ‘Wereldreis’ in de verschillende klassen. 
 

November 
 

• De vluchtelingenproblematiek wordt actueel gesteld door het uitnodigen 
van een 11-jarig meisje uit Tsetsjenië dat in Lubbeek woont en dat met 

Mevr. Derveau naar de 5de en 6de klassen kwam 

• Een sponsorwandeltocht t.v.v. 11.11.11 bracht 1510 euro op. 
 

December 
 

• Het adventsproject van welzijnszorg ‘Een droom van een huis’ werd 
verwerkt in alle klassen. Bewustwording van het belang van een goede 

huisvesting, recht op wonen en een thuyis voor iedereen waren het thema. 
• In het project voeding werd in de gehele school aandacht gegeven aan 

eerlijke voeding en handel. Er werd info gegeven in de 5de en 6de klassen 
over de Oxfamwereldwinkels 

 

Er werd geen beroep gedaan op de subsidies van de GRIS in 2004 
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Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking tijdens het 

kalenderjaar 2003 in de 

Vrije Basisschool St. Martinus te Lubbeek 

 

 

Contactpersoon: Rita Pauwels 

 

 

Januari 
 

Damiaanactie: 
- In het vierde, vijfde en zesde leerjaar werd er gewerkt rond 

het leven van pater Damiaan en zijn werk bij de melaatsen. Er 
kwam een spreker van de Damiaanactie. We konden zijn uitleg 

volgen op een groot scherm.  
- 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 ‘Puzzel je plan’ 
 

De leerlingen van het vierde leerjaar openden dit project met een  

toneeltje over kinderarbeid. Ze leerden er heel wat bij over de  

organisatie" Manthoc" (een beweging van werkende kinderen in de Andes) 

 

We deden ook een vastenvoettocht die heel wat geld in het laatje bracht. 

 

November 
 

In november mochten ouders, familie en vrienden mee op bietentocht  

(Sint-Martinus) 

Na een fikse wandeling stond er warme chocomelk en lekkere cake klaar. 
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December 
 

In december staren we de advent met een openingstoneel gebracht door de  

leerlingen van het vierde. In het teken van "Welzijnszorg" dat dit jaar  

ging over beter wonen voor iedeen, leerden we heel wat bij. 

 

 

 

 

 

De GRIS heeft een werkingstoelage van 181.87 euro toegekend voor het 
project rond Broederlijk Delen en de Damiaanactie 
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Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 

tijdens het kalenderjaar 2004 in de 
Gemeentelijke Basisschool Pellenberg 

 

 

Contactpersoon: Clits Kristien 

 

 

Damiaanactie in heel de school 
 

Tijdens de lessen godsdienst werd er gewerkt rond pater Damiaan.  

De hele school heeft stiften verkocht van de Damiaanactie. Net als vorig jaar 

was het een succes! Samen zamelden we € 960 in, ten voordele van 

gezondheidshulp in Congo. 

 
 

Projectweek Marokko  
 

De derde kleuterklas en de eerste graad hebben samen een projectweek 

georganiseerd rond Marokko. 

Tijdens deze week leerden de kinderen aan de hand van prenten en verhalen, het 

land en zijn mensen kennen.  

Er werden video’s getoond, liedjes aangeleerd, Marokkaans gekookt, 

geknutseld,… Vele ouders brachten mooie materialen mee uit Marokko. 

 

Voor elke klas is een een work-shop georganiseerd (in samenwerking met Kleur 

Bekennen), aangepast aan de leeftijd van de kinderen:  

Een Marokkaanse dame, Malikka kwam enkele dagen op bezoek: 

- de kinderen leerden de betekenis van hennaschilderen kennen en mochten 

deze techniek ook toepassen. 

- De Marokkaanse klederdracht werd ontdekt.  

- Aan de hand van een koffer met verschillende gebruiksvoorwerpen werd de 

cultuur tastbaar. 

- De theeceremonie werd door de kinderen beleefd, ze maakten samen lekkere 

thee en dronken dit op in de Marokkaanse glazen. 

- De eerste stappen in de Marokkaanse buikdans werden aangeleerd.  
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Een bezoek aan een Marokkaanse depot in Kessel-lo overdonderde de kinderen: 

ze werden begeleid door Valentine en haar medewerkster! Zeer enthousiast 

vertelden deze dames over al het prachtige materiaal dat je kon vinden in hun 

magazijn! Het was een zeer leerrijke ervaring! Als slot werden de kinderen 

beloond met een geschenkje uit de winkel; iedereen mocht kiezen: een glaasje, 

een eidopje, een kaarsenhouder,… 

 

De laatste dag van onze projectweek organiseerden de kinderen een echte 

Marokkaanse markt.  

Hun prachtige knutselwerkjes werden verkocht aan ouders, broers en zussen, …. 

Dit grote succes bracht € 331 op, wat met veel plezier werd geschonken aan de 

11.11.11 actie! 

 

 

 

 

 

 

 

De GRIS kwam tussen in de werkingskosten van het Marokkoproject  
voor een bedrag van 142 euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


