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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, 
 
 

Een golf van spontane solidariteit met de slachtoffers van de tsunamiramp 
markeerde de start van 2005. Verenigingen, scholen en enkelingen organiseerden 
tal van opbrengstactiviteiten. 
De schepen van Internationale Samenwerking, Betty Depret, bracht de 
cultuurraad en de GRIS rond de tafel om deze activiteiten te stimuleren en te 
coördineren. Op vraag van de GRIS keurde de gemeenteraad een extra subsidie 
als noodhulp goed voor de tsunamirekening. 
 

Vredeseilanden, die traditioneel de spits af bijt van het werkingsjaar, 
stemde zijn campagne af op deze noodtoestand. Het publiek apprecieerde dit 
door méér dan ooit te kopen bij de vrijwilligers. Maar ook de langetermijnvisie 
werd in de verf gezet door de actie ‘Ik ben verkocht’: een oproep tot eerlijke en 
duurzame handel en consumptie. 
 

Broederlijk Delen beklemtoonde in zijn voorjaarscampagne een ander 
belangrijk aspect van goede ontwikkelingssamenwerking door te wijzen op het 
belang van het initiatief van de partnerlanden. ‘Kongo wil groeien’ ijverde voor 
duurzame plattelandsontwikkeling en versterking van de lokale democratie. 
 

Wereldsolidariteit vervolgde met de idee om onze sociale zekerheid te 
globaliseren en te exporteren naar het Zuiden, als krachtig middel tegen 
armoede en sociaal onrecht. Guy Sprengers en Roland van Criekingen, twee KWB 
leden uit Lubbeek, engageerden zich voor een inleefproject in Guatemala, waar 
ze contacten legden met de lokale vakbond. Nog steeds reizen ze Vlaams 
Brabant af met hun getuigenis. 
 

Artsen zonder Vakantie kwam op de Lubbeekse agenda dank zij Jos 
Swinnen uit Pellenberg, die op meerdere locaties kwam vertellen over zijn 
ervaringen in Benin en Rwanda. Johan Evers uit Linden trok voor een maand naar 
een Ecuadoriaans project met de Bouworde. Anita Huybens, keramiste uit 
Lubbeek herhaalde haar klaprozenproject voor APOPO in Ieper. 



 
Lubbeek in de wereld? Zegt u zelf! 
 

De 11.11.11. koepel en actie gaf in november het startschot voor de 
méérjarencampagne rond de MILLENIUMDOELSTELLINGEN, waarbij NGO’s de 
handen in elkaar slaan om acht beloftes van 192 landen van de Verenigde Naties 
tegen 2015 ook écht te realiseren. 
Halveren van de armoede, basisonderwijs voor alle kinderen wereldwijd, 
epidemische ziektes reduceren en eerlijke handel zijn enkele van de ambitieuze 
doelstellingen. 
 

Hoe SIAL het spreekwoordelijke bindmiddel is van al deze thema’s 
doorheen zijn dagelijkse zorg en acties voor de asielzoekers op Lubbeekse 
bodem leest u best onversneden in hun rapport wat verder in dit jaarverslag. 
Dat ook de onderwijsinstellingen timmeren aan de weg van de mondiale 
bewustwording staat eveneens in dit jaarverslag geboekt. 
 
En onze thuisbasis sloot ons werkjaar af met een feestelijk programma rond  

’30 jaar Geleeg’. 
 
 
 
 
In de loop van 2005 verankerde de GRIS zijn werking in samenspraak met het 
gemeentebestuur, door alle werkafspraken vorm te geven in uitgebalanceerde 

reglementeringen. Nu kan ze, goed geëquipeerd, het debat aangaan over het 
engagement in de toekomst van de gemeente Lubbeek in de grote wereld van de 
Internationale Solidariteit. De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zullen 
daartoe het gespreksforum bieden. 
 
Een studie van 2005 van de provincie Vlaams Brabant gaf immers aan dat 
Lubbeek goed scoort wat betreft voorzieningen voor Internationale 
Samenwerking, maar slechts in het achterste peloton fietst als het over 
budgetten gaat. 
Er blijft bijgevolg werk aan de winkel! 

 
 
Voor de GRIS 
 
 
Johan Flamez (voorzitter) 

 



 

Wie was er lid van de GRIS in 2005? 
 

  
 
 
De Gris bestaat uit 16 stemgerechtigde leden. Zij vertegenwoordigen de lokale 
actiegroepen in Lubbeek.  
De 4 afgevaardigden van de politieke partijen, van het OCMW en de schepen 
I.S. zijn niet stemgerechtigd.  
Er zijn ook 10 niet stemgerechtigde sympathiserende leden aangesloten. 
 
 

In 2005 zijn er vijf bewegingen geweest (vervangingen) en er is 1 nieuw niet 
stemgerechtigd lid toegevoegd. 
In zitting van 17.11.2005 heeft het College van Burgemeester en schepenen de 
actuele ledenlijst goedgekeurd. 
 
 
De 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. Een vertegenwoordiger en actief medewerker van Artsen zonder Vakantie. 
 
3. Twee jeugdverenigingen en de jeugdraad. 
 
4. De vier Lubbeekse politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad. 
 
5. De vijf onderwijsinstellingen van Groot-Lubbeek. 
 
6. 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 gezamenlijke protestbrieven te schrijven en te versturen naar de 
politiek verantwoordelijken, tegen schendingen van de mensenrechten van 
politieke gevangenen over de hele wereld. 
Contactadres: M_Costeur@hotmail.com 
 
 
BROEDERLIJK DELEN/ WELZIJNSZORG 
Zijn ngo's die sensibiliseren (hier) en projecten (in het Zuiden) ondersteunen: 
Broederlijk Delen ‘Omdat het Zuiden plannen heeft’ 
en Welzijnszorg 'Armoede uitsluiten’. 
Beide campagnes bieden materiaal en mogelijkheden (scholen, jeugdgroepen, 
parochies) vooral tijdens de campagneperiodes. 
Ook KLJ-Lubbeek voert jaarlijks actie voor B.D in onze gemeente 
 
Contactadressen 
Lubbeek: Mia.Ulens@belgacom.net 
Linden: LutRubbens@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 
gezamenlijk streven naar meer solidariteit functioneert 
Het Geleeg elke zaterdag als plaatselijke wereldwinkel. 
Contactadres: Mia.Ulens@belgacom.net 



 

ROEMENIECOMITE 
Het RC verleent humanitaire hulp aan het Roemeens adoptiedorp LUPSA. Het 
dispensarium en de infrastructuur van de school werden vernieuwd en er werd 
een sportveld aangelegd. Regelmatige bezoeken onderhouden het contact, ook 
met de plaatselijke politici. 
Contactadres:  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 
 
 
ARTSEN ZONDER VAKANTIE 
Behoort als organisatie niet tot de kern, maar is vertegenwoordigd door Jos 
Swinnen, actieve medewerker van AzV. 
Artsen zonder vakantie zendt (para) medici uit naar ziekenhuizen in Afrika die 
er op basis van vrijwilligheid ziekenhuisactiviteiten ondersteunen en korte 
opleidingen geeft. 
 

 
 
 



 

Wat deed de GRIS in 2005? 
 

 
 
 
De GRIS heeft een dubbele opdracht. 
 
 
Enerzijds wil ze optreden als schakel tussen het gemeentebestuur en de 
Lubbeekse bevolking, vertegenwoordigd door de 32 leden (verenigingen, jeugd, 
onderwijs, politiek en OCMW) 
 
Anderzijds biedt ze een forum voor die organisaties die actief bij internationale 
samenwerking betrokken zijn op lokaal vlak. Het uitwisselen van informatie over 
eigen activiteiten en themata, het behartigen van gemeenschappelijke 
aangelegenheden, het ontwikkelen van eigen activiteiten of het onthalen van 
nieuwe initiatieven van inwoners van Lubbeek. 
 
 
 

1. De communicatie met het gemeentebestuur. 
 

A. De beleidsinstrumenten 
 
In de loop van 2005 werd er werk gemaakt van het vervolledigen van de 
reglementering, die een goede en duurzame communicatie en samenwerking met 
het gemeentebestuur moeten garanderen.  

1. De gemeenteraad van mei 2005 keurde het subsidiereglement goed. Hierin 
wordt vastgelegd dat er naast een jaarlijks werkingskrediet ook een 
bedrag voor directe subsidiëring van projecten in partnerlanden, die een 
band met Lubbeek hebben, wordt voorzien. 

2. De gemeenteraad van december 2005 nam kennis van het huishoudelijke 
reglement van de GRIS, nadat het door het College van Burgemeester en 
Schepenen was goed gekeurd. Hierin worden de afspraken vastgelegd over 
het functioneren van de GRIS  

3. Het organieke reglement werd al in 2002 goedgekeurd. 
 
 
 
 



B. De adviesfunctie 
 

1. Op 2.01.05 vroeg de GRIS om ter ondersteuning van de spontane 
solidariteitsactiviteiten van de Lubbeekse bevolking voor de slachtoffers 
van de Tsunamiramp, extra financiële middelen vrij te maken op de 
begroting. Op 17.01.05 kregen we het antwoord dat een bedrag van 1500 
euro (supplementair aan de begroting I.S. 2005) werd voorzien. De 
gemeenteraad van 26.01.05 keurde dit voorstel goed. 

2. Op 5 maart 2005 formuleerde de GRIS een antwoord op de vraag van het 
College van Burgemeester en schepenen naar een advies omtrent een 
schrijven van de Damiaanactie en de organisatie Music Fund. Beide 
initiatieven werden gunstig geadviseerd mits er voldoende binding met de 
Lubbeekse bevolking kan worden aangetoond. 

3. Maart 2005. Het voorlopige subsidiereglement voorziet een 
overgangsmaatregel voor de projectsubsidies 2005. Het dagelijkse 
bestuur van de GRIS stelt voor om de voorziene middelen in het budget 
2005 voor projectsubsidie (1500 euro) in gelijke delen te verdelen tussen 
de 5 lidorganisaties die in aanmerking komen volgens het reglement en die 
hun werking hebben verklaard in het jaarverslag 2004. Het voorstel wordt 
aanvaard. 

4. De Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2005 verneemt dat er 
negen dossiers zijn ingediend voor subsidiëring van projecten in het 
buitenland. Hierop vraagt en motiveert de GRIS een verhoging van het 
budget voor projectsubsidie 2006. Hierop kwam nog geen reactie. 

5. In december 2005 ontvangt de GRIS een vraag naar advies omtrent de 
negen ingediende dossiers. 

 
 
 

C. Het jaarverslag 
 
Het jaarverslag geeft een overzicht van alle initiatieven met betrekking tot 
Internationale Samenwerking in Lubbeek en is als dusdanig een interessant 
communicatiemiddel naar zowel de bevolking als naar de gemeenteraadsleden. 
Vóór de gemeenteraad van 27 april werd het jaarverslag 2004, met een korte 
toelichting, overhandigd aan de gemeenteraadsleden. 
 
 
 
 
 



2. 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. 
 
 

We overlopen welke punten er in de loop van 2005 ter sprake kwamen. 

 
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.  

 

Dit punt is niet geagendeerd in de loop van 2005, nadat pogingen om via de 
duurzaamheidambtenaar het initiatief open te trekken naar de milieuraad, 
geen opvolging kregen. 

 
 
2. Een gemeenschappelijk cultuurproject . 
 

Er zijn enkele verkennende stappen ondernomen om te peilen naar de 
haalbaarheid van een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen ‘Vluchten is 
van alle tijden’ . De mogelijkheid werd overwogen om het naar Lubbeek te 
halen in samenwerking met de cultuurraad en de heemkundige kring. Lubbeek. 
De realisatie zou voor 2006 zijn. 

 
 
3. Informatie naar de burger  
 

Het activeren van de informatie aan de burger werd via de bestaande kanalen 
(website, infoblad, GRISfolder) bij elke vergadering in de aandacht gebracht. 
Zie ook verder in dit jaarverslag. 

 
 
 
 



4. Initiatieven naar de scholen toe. 
 

Deze beperken zich tot het financieel en logistiek ondersteunen van 
initiatieven van de scholen zelf. Dit was de uitdrukkelijke afspraak met de 
vertegenwoordigers in de GRIS van het onderwijs. 

 
 
5. In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 wordt 

een overleg en discussie met de gemeentelijke overheid gewenst. 
 

Dit agendapunt is verdaagd naar 2006. 

 
 
6. De migratie- en vluchtelingenthematiek. 

 
Hiervoor verwijzen we integraal naar het verslag van SIAL, verder in dit 
jaarverslag. 

 
 

7. Een gemeentelijk Noord-Zuid project . 
 

Dit wordt gezien als een lange-termijn-optie. Er waren enkele informatieve 
contacten o.a. met de provincie Vlaams Brabant (studiedag 07/07/05) en de 
stedenband van de gemeente Bierbeek met enkele dorpen in Ecuador 
(rondetafel 22 april 05) 

 
 
8. Adviezen voor het ethisch beleggen van gemeentegelden werden 

eveneens op de lange termijn gesteld. 
 

Hieromtrent werden geen initiatieven genomen. Het werd ook niet geagendeerd. 
 
 

9. Een aparte begrotingspost  ‘Internationale Samenwerking’ in de 
gemeentelijke begroting. 

 
 
10. Een budgettair stappenplan.  
 

Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk financies. 



3. Opvolging van de lidorganisaties. 
 
 
Voor een volledige rapportering van de werking van de lidorganisaties 
verwijzen we uiteraard naar de individuele jaarverslagen. (zie verder) 
 
De communicatie tussen de leden verloopt steeds méér via het internet. De 
vergadermomenten worden schaarser omdat het overleg per e-mail toeneemt. 
 
We verzamelden de volgende agendapunten gedurende 5 vergadermomenten 
(2 Algemene ledenvergaderingen en 3 bijeenkomsten met het dagelijkse 
bestuur). 
 
1. Het ledenbestand van de GRIS blijkt een eerder dynamisch gegeven te 
zijn. Tijdens alle vergaderingen werd een aanpassing van het ledenbestand 
goedgekeurd en aan het College van Burgemeester en Schepenen 
overgemaakt. 
2. Er werden 10 aanvragen voor medefinanciering vanuit de werkingskredieten 
behandeld. (zie hiervoor het hoofdstuk financies) Het saldo op de rekening 
werd telkens meegedeeld. 
3. De actie van Wereldsolidariteit ‘het recht op sociale zekerheid’ werd door 
Guy Sprengers toegelicht. 
4. De GRIS was medeorganisator voor de infoavond van Artsen Zonder 
Vakantie in Pellenberg op 24 mei. 
5. Christine D’aes rapporteerde voor SIAL over het SIAL-feest ‘(16 april), 
het lidmaatschap bij en de evolutie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het 
wel en wee van de betrokkenheid bij het Lokaal Sociaal Overleg en de opvang 
van de kandidaat politiek vluchtelingen in Lubbeek. Ze bracht ook de idee aan 
van de fototentoonstelling ‘Vluchten is van alle tijden’. 
6. Piet Laga stelde de campagne rond de millenniumdoelstellingen voor n.a.v. 
de voorjaarsopleiding van de 11.11.11.-actie (doelstellingen, actiemodel, 
actiemateriaal), de actie van het politieke weekend en de eigen activiteiten. 
7. De actie van Broederlijk Delen kwam ter sprake (actie KLJ Lubbeek, 
brunch Linden) 
8. Johan Evers uit Linden kwam het project in Ecuador voorstellen waar hij 
met de Bouworde 1 maand heeft verbleven.  
9. Berna Gybels (VBS Lubbeek) lichtte (per mail) de actie toe rond 
interculturele groepen in de Filippijnen en een project rond kinderarbeid in 
Pakistan. (zie ook jaarverslag onderwijs) 
10. De agenda van de nieuwsbrief van de VVSG werd meegedeeld. Het é-
magazine wordt doorgestuurd op vraag. 



11. Ivan Godfroid verzorgde de opvolging van de actie ‘Ik ben verkocht’ te 
Lubbeek voor het actiecomité Vredeseilanden. 
12. Het Geleeg vierde zijn 30 jarig bestaan op 26 november. Iedereen werd 
uitgenodigd. 
13. De varia punten handelden o.a. over het klaprozenproject in Ieper van 
Anita Huybens t.v.v. APOPO, het nestkastjesproject in het Hannahhuis te 
Herent, Inclusieve Gemeentelijke Noord-Zuidwerking, en andere. 
 

4. Lubbeek in Vlaams Brabant 
 
Begin december publiceerde de provincie Vlaams Brabant een studie die op basis 
van ondervraging, een stand van zaken opmaakte in verband met de inspanningen 
van de gemeentes uit Vlaams Brabant met betrekking tot Internationale 
Samenwerking. 
Ook Lubbeek vulde het enquêteformulier in en werd dus in de resultaten 
opgenomen. 
 
Globaal gezien scoort Lubbeek goed in vergelijking met de andere gemeentes, 
wat betreft de beleidsinstrumenten (een schepen, een GRIS, een, begroting, een 
reglement, een beleidsnota, enzovoort.) maar zit het in het achterste peloton 
wat financiën en subsidies betreft (0.027% van de gemeentebegroting) 
 
5. 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. 

 
 
 



Financies 2005 

 

A. Het budget 2005 
1. De gemeenteraad van mei 2005 keurde het subsidiereglement goed.  
Hierin wordt vastgelegd dat er naast een jaarlijks werkingskrediet (voor 
2005 was dat 2500 euro) ook een bedrag voor directe subsidiëring van 
projecten in partnerlanden, die een band met Lubbeek hebben, wordt 
voorzien (voor 2005 was dat 1500 euro). 
 
2. Het budget Internationale samenwerking 2005 werd opgetrokken met 

1500 euro als steun voor de slachtoffers van de tsunamiramp. 
 Het totale budget 2005 bedroeg bijgevolg 5500 euro. 

 
B. De projectsubsidies 2005 
 

Het subsidiereglement voorziet een overgangsmaatregel voor de 
projectsubsidies 2005, gezien de deadline voor de aanvraag van deze 
subsidies reeds overschreden is op het ogenblik dat het reglement wordt 
goedgekeurd.  
 

Het dagelijkse bestuur van de GRIS stelde voor om de voorziene middelen 
(1500 euro) in gelijke delen te verdelen tussen de 5 lidorganisaties die in 
aanmerking komen volgens de bepalingen van het reglement en die hun 
werking hebben verklaard in het jaarverslag 2004. Het voorstel werd 
aanvaard. 

 
De Algemene ledenvergadering van 20 oktober 2005 verneemt dat er negen 
dossiers zijn ingediend voor subsidiëring van projecten in het buitenland. 
Hierop vraagt en motiveert de GRIS een verhoging van het budget voor 
projectsubsidie 2006.  

 
C. De werkingskredieten 

 
In 2005 werden er 16 aanvragen gedaan voor medefinanciering door  
7 lidorganisaties voor een bedrag van 2780 euro. Alle aanvragen werden 
ingewilligd door de Algemene Vergaderingen van de GRIS. Dat we ons budget 
konden overschrijden komt doordat we een overdracht van het budget 2004 
konden realiseren. Ook voor 2006 gebeurt er een overdracht. 
OVERZICHT INKOMSTEN  en UITGAVEN   
 



INKOMSTEN 
 

Overdracht 2004             2011,38 

Gemeentelijke toelage werkingskosten 2005                2500 
(uitbetaald in 2006) 

Rente op rekening                   7,84 
TOTAAL INKOMSTEN                                   4519,22 

 

UITGAVEN 
 

Onderwijs 
 VBS Lubbeek  Damiaanactie + vastenproject           315 

 GBS Linden  Studio GLOBO            223,26 
 VBS De Linde  Aankoop kalenders en Wereldreis ‘04+’05         277,69 

Totaal Onderwijs                   815,95 
 

SIAL  
Abonnement Wablief                             24,00 

 Lessen Nederlands                192,67 

 SIAL feest                 179,40 

Totaal SIAL              396,07 

 

Artsen Zonder Vakantie 
 Infoavond Pellenberg               35,46 
 

Scouts Lubbeek 
 Sabam St.-Maartensvuur               41,12 

11.11.11 
 Verzekering PBE                  24,50 

 Sabam concert PBE                260,13 
Drukwerk concert PBE               472,76 

Informatie -en propagandamateriaal             335,80 
Catering concert                  85,00 

Infofolder deur aan deur (242,74)             
 Kopies deur aandeur (62,50)             305,24 

Totaal 11.11.11.                       1483,43 

Beheerskosten rekening                      8,68 

TOTAAL UITGAVEN           2780,71 
SALDO  (overdracht 2005)         1739,51 

 
 
 



Jaarverslagen van de lidorganisaties: 
 
 
 
 
 

7. SIAL          15 - 26 
 
 
8. 11.11.11         27 - 28 
 
 
9. Werkgroep Solidariteit Linden     29 - 31 
 
 
10. Amnesty International       32 - 33 
 
 
11. KWB - Wereldsolidariteit       34 - 36 
 
 
12. Het Geleeg            37 

 
 

13. Roemeniëcomité        38 - 39 
 
 

14. Jeugd Lubbeek           40 
 
 
15. Vredeseilanden-comité Lubbeek        41 
 
 

16. Artsen Zonder Vakantie      42 - 43 
 

________________ 
 



SIAL  
STEUNPUNT VOOR INTEGRATIE  
VAN ASIELZOEKERS TE LUBBEEK 

 
 
Jaarverslag 2005 
 
 
Contactpersoon: Christine D’aes. 
 
 
1. SIAL STRUCTUUR EN DOELSTELLINGEN 

 
SIAL is een feitelijke vereniging met een zeer losse structuur zonder 
hiërarchie, en functioneert op basis van benevolaat en consensus. De 
vluchtelingen hebben te maken met personen die individueel de volledige 
verantwoordelijkheid dragen voor alles wat zij zeggen en ondernemen, en niet 
met een "instantie". Tegelijkertijd weten zij dat de vrijwilligers zich in hun 
engagement gedragen weten door een grotere groep. 

 
De vrijwilligers communiceren hoofdzakelijk via mail. Daartoe werd een 
nieuwsgroep opgericht waar mensen met een concreet engagement in de SIAL-
werking kunnen op inschrijven: (http://groups.yahoo.com/group/SIAL-lubbeek/). 
De groepsite bevat ook een fotoalbum van SIALevenementen. Naar de 
buitenwereld toe communiceert SIAL in de eerste plaats via zijn website 
(http://www.sial.tk/) en via occasionele oproepen in het gemeentelijke infoblad. 
De vaste afspraak van de les Nederlands op zaterdagmorgen in het Geleeg biedt 
een uitstekend overlegmoment. Om belangrijke kwesties te bespreken worden er 
ad hoc overlegvergaderingen bijeengeroepen. 

 
SIAL is volledig onafhankelijk van elke politieke of ideologische organisatie, en is 
lid van de Algemene Vergadering van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (voorheen 
OCIV) 

 
SIAL richt zich tot de kandidaat politiek vluchtelingen, die bij hun toewijzing 
aan het OCMW van Lubbeek, in Lubbeek of Tienen huisvesting krijgen van het 
OCMW. SIAL blijft ook contact behouden met de vluchtelingen die omwille van 
huisvesting of omwille van erkenning of regularisatie de gemeente verlaten en 
onderdak vinden in een andere gemeente. 



 
2. SIAL LID VAN VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 
 
Op de algemene vergadering van, 27 april 2005, werd SIAL officieel 
stemgerechtigd lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (voorheen OCIV). 
- Voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV)  schreef SIAL een steunbrief die 

opgenomen werd in het beroep van deze organisatie tegen het negatieve 
advies van  de adviescommissie en administratie van het Ministerie van 
Cultuur, voor een erkenning als landelijke beweging, onder het decreet van 
sociaal-cultureel volwassenenwerk. Deze erkenning werd in beroep toch 
toegewezen. 

- 26 mei: deelname aan een studienamiddag over Tsjetsjenië in de lokalen van 
het Belgisch Comité voor Hulp aan vluchtelingen te Brussel, ism VWV 

- 19 juni: deelname aan de nationale vluchtelingendag met 9 volwassenen en 5 
kinderen te Brussel het college St Michel 

- 4 juli: deelname aan een werkvergadering, georganiseerd door VWV over de 
plannen voor een vernieuwde asielprocedure van het kabinet Dewael 

- Vluchtelingenwerk Vlaanderen consulteert zijn leden bij het innemen van 
standpunten en het publiceren van persberichten.  

- 18 juli: na een rondvraag bij de SIAL-leden, sluit SIAL zich aan bij de groep 
leden van Vluchtelingen Werk Vlaanderen die een regularisatie bepleiten van 
vluchtelingen die reeds lange tijd wachten op een definitieve beslissing in hun 
procedure, ook als het om een beslissing van de Raad van State gaat, of een 
beslissing van de regularisatiecommissie.  

- 8 oktober: deelname aan vorming voor vrijwilligers door PRIC Provincie 
Brabant 

- 9 november: deelname aan de  ALV van VWV  
- 1 december: deelname provinciaal overleg  te Leuven 
- 2 december ondertekening door SIAL van het opiniestuk over de 

asielhervorming door VWV.  
- 11 december: deelname aan werkgroep van VWV over de hervorming van de 

asielprocedure. 
 
3. SIAL VERGADERINGEN 

 

- 23 mei: overlegvergadering met uitnodiging aan alle medewerkers ter 
voorbereiding van de werkvergadering van het Lokaal Sociaal Beleid. 

- 17 oktober: vergadering met uitnodiging aan alle medewerkers.  
 
 
 
 



4. DE LESSEN NEDERLANDS. 
 

Het hele jaar door organiseert SIAL wekelijks lessen Nederlands op zaterdag 
van 10u tot 12 u. 
Plaats: vergaderzaaltje van "Het Geleeg", Broekstraat, Lubbeek. Gratis ter 
beschikking gesteld. 
Lesgevers: 7 vrijwilligers die telkens tegelijkertijd voor de twee groepen 
(beginnelingen en gevorderden) elke zaterdag van 10 tot 12 les geven. 
Vervoer en kinderopvang gebeurt met een wisselend aantal vrijwilligers. 
Aanwezige deelnemers: tussen 5 en 17. 
Opvang kinderen: 2 tot 10 kinderen tussen 2 en 15 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. Het belang van de lessen reikt 
verder dan het aanleren van de taal. Ook al volgen de meeste mensen reguliere 
lessen Nederlands in erkende instituten, toch houden velen vast aan de SIAL-
lessen omdat ze hier een kader krijgen voor spontane interactie met 
dorpsgenoten, en ook met lotgenoten voor het uitwisselen van informatie. 
 
De gevorderden maken frequent gebruik van het weekblad “Wablief”, dat in 
eenvoudige taal, een overzicht geeft van de aktualiteit.  
De laatste 20 minuten zijn er voor een informeel ontmoetingsmoment, maar 
betekenen voor velen ook een kans om zich met een of ander probleem tot 
iemand van SIAL te wenden:  
- documenten van allerhande instanties met de vraag om uit te leggen wat er 

instaat en of en hoe ze erop moeten reageren.  
- Vragen voor financiele hulp door SIAL (zie verder)  
- individuele noden en problemen worden aangebracht. Indien er geen 

eenvoudige of snelle oplossing kan gegeven worden, wordt een afspraak 
gemaakt met iemand van SIAL om op een ander moment bij de vluchteling 
thuis een en ander te bespreken. 

 
5. MATERIELE HULP 
 
- In natura: kleding, dekens, huishoudgerief, schoolbenodigdheden, meubilair 

en fietsen werden ingezameld door SIAL-leden en door vluchtelingen die hier 

al wat langer verblijven, 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 Dominicanessen 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, culturele uitstappen… .  

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

- Noodzakelijke, structurele herstelling aan een huis, verhuurd door het 
OCMW aan een erkend vluchtelingengezin: 

- Wegens waterdoorsijpeling in de badkamer langs de muur, door de vloer, 
langs de elektrische leiding van het licht in de keuken,  werd de muur rond de 
douche afgezet met kunststofpanelen en werd een vinylvloer gelegd. De 
bewoner deed het werk en bekostigde zelf het vinyl. Een medewerker van 
SIAL bekostigde de panelen.  

- Aankoop in het groot van appels, peren en aardappelen bij producenten van 
Lubbeek, en levering en doorverkoop (zonder winst!) aan de asielzoekers.  
 

 
- Geldelijke steun:  

· aankoop van woordenboeken, cursussen Nederlands, tussenkomst 
kosten Auxilia bijlessen, culturele activiteiten, tussenkomst voor 
buitenschoolse activiteiten, fietsherstelling, vakantie.  

· 1 x bekostigen van bloedname voor genetisch onderzoek van 
kinderen en ouders ten behoeve van een familiehereniging van een erkende 
vluchteling. 

· Voorschieten van betalingen voor medische kosten, energie, 
waarborg crèche, ... 

· In 2005 leende SIAL meerdere malen tussen 10 Euro en 100 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 maakten het niet mogelijk voor de sociale dienst 
van het OCMW om op een soepele en directe wijze dit probleem zelf op te 
lossen. Ook gebeurde de maandelijkse uitbetaling van de steun enkele 
malen met enkele dagen vertraging, met de noodzaak van een aantal kleine, 
kortdurende leningen tot gevolg.  

 
 

GIFTEN t.v.v. SIAL:  
 
10/02/2005   Sterzingen De Linde 120,00 € 
20/04/2005   privé gift 500,00 € 



21/09/2005   Storting KBC-Bank 1.250,00 € 
12/10/2005   Stichting RV - KBC extra 600,00 € 
TOTAAL 2.470,00 € 

 
 
5. SOCIALE STEUN 
 
- Hulp voor het realiseren van familiehereniging voor een erkende 

vluchteling: hulp bij de contacten met verschillende nationale en 
internationale instanties, verzamelen van kledij, huisgerief en meubelen voor 
de familie. Onthaal bij aankomst. 

- zoeken van crèche voor peuter en organiseren van betaling door de 
provincie, om lessen Nederlands voor de ouders mogelijk te maken. 

- hulp bij organiseren van kinderopvang voor jonge kinderen in de 
zomervakantie, ten behoeve van de taalverwerving en de sociale contacten. 

- 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 

- Voor een werkzoekende werd een samenwerking opgestart met ATB  
 
 
 
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. Een bijzonder 
probleem is het beheersen van de kosten: er is onvoldoende aandacht 
vanwege de meeste medici, paramedici en administratieve medewerkers van 
de ziekenhuizen voor de uiterst beperkte financiële draagkracht van mensen 
met een minimuminkomen. Hospitalisatie in 2 persoonskamer (i.p.v. 
gemeenschappelijke kamer), dure behandelingen, medicatie en/of 
onderzoeken met een beperkte of onbestaande terugbetaling door de 
mutualiteit worden zonder waarschuwing of overleg toegepast. SIAL gaat nu 
systematisch mee om een behandelingsplan af te spreken in overeenstemming 
met de financiële draagkracht. 



- In 1 ziekenhuis werd door SIAL voor een asielzoeker een ten onrechte 
geëist voorschot teruggevorderd en een andere behandelende arts gezocht  

- Opvolging van de therapeutische voorschriften. 
- Uitleg bij de bijsluiters van geneesmiddelen.  
- Contacten en opvolgen van consultaties bij Kind &Gezin voor de jonge 

kinderen. 
- Contacten met diensten Gezinsondersteuning van K&G. 
 
Administratief:  
- Hulp bij invullen en opvolgen van aanvragen voor studiebeurzen. 
- Hulp bij contacten met gemeentelijke administratie, politie, bankinstelling. 
- Herhaaldelijke schriftelijke en telefonische tussenkomsten bij de 

maatschappij NUON voor 1 gezin dat onder valse voorwendsels (« wij komen 
namens het OCMW ») verplicht werd een contract te tekenen voor levering 
van energie, en aanmaningen bleef krijgen voor betalingen. Deze problemen 
lijken momenteel opgelost, maar hebben meer dan anderhalf jaar aangesleept. 

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

- Contacteren van de juridische dienst van Vluchtelingenwerk Vlaanderen – 
Vlaams Minderheden Centrum 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. 

- Hulp bij de communicatie met de advocaat: in verschillende gevallen was 
de advocaat niet op de hoogte van de mogelijkheden en noden van zijn cliënt – 
kandidaat politieke vluchteling. Langs contacten met de juridische dienst van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Vlaams Minderheden Centrum, dragen we bij 
tot een betere juridische hulpverlening. 

- We waarschuwen ook voor gevaar, vooral bij uitgeprocedeerde 
vluchtelingen, van uitbuiting door sommige advocaten, die er niet voor 
terugschrikken om, in ruil voor grof geld, waardeloze “procedures” in gang te 
zetten, met de belofte van “90% resultaat”.  

- Optreden als vertrouwenspersoon bij het Commissariaat Generaal voor 
Vluchtelingen en Staatlozen om de mensen te vergezellen bij een auditie en 
te helpen bij het opstellen van de argumenten om in beroep te gaan tegen een 
negatieve beslissing. 

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



- Communicatie met de school i.v.m. kinderopvang, maaltijden, turnlessen, 
buitenschoolse activiteiten, contact helpen leggen met het CLB. 

- Er is samenwerking met: 
- Gemeentelijke Basisschool van Binkom.  
- Vrije basisschool van Lubbeek  
- OKAN-klas van het St-Albertuscollege van Haasrode 
- HHart Instituut Heverlee 
- Paridaens Leuven  
- 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. 
- Huistakenbegeleiding 
 
In alle genoemde scholen is er een grote bekommernis en egagement van het 
hele schoolteam.  
De samenwerking met de VZW Auxilia werd verder gezet. 
 
 
 
Huisvesting :  
Voor het zoeken van woonst voor de vluchtelingen, die het huis dat ze van het 
OCMW Lubbeek huren, moeten verlaten, werden honderden, meestal vruchteloze 
telefonische oproepen gedaan n.a.v. huuradvertenties, door verscheidene SIAL-
medewerkers. 
Er werden geen nieuwe woningen meer gevonden in Lubbeek, waarvan de eigenaar 
bereid zou zijn ze aan vluchtelingen te verhuren. 
 
 
6. CONTACT EN SAMENWERKING MET HET OCMW 
 

Signaleren van diverse noden en problemen aan de sociale dienst en aan het 
beleid en meewerken aan het oplossen van problemen. 

Knelpunten in 2005 en voorstellen tot oplossing. 
 
- Een onduidelijk beleid rond de installatiepremie 
- Problemen rond de DIFTAR : het aanrekenen door het OCMW van hoge, 

forfaitaire onkosten van 25 Euro per gezin en 12 Euro per alleenstaande per 
maand voor huisvuilomhaling. Na vruchteloze pogingen tot dialoog met het 
beleid van het OCMW richtte SIAL zich tot het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en Racismebestrijding. Deze interpelleerden het OCMW. Een 



evaluatie werd beloofd voor oktober, maar werd uiteindelijk pas gehouden in 
2006. Het forfaitaire systeem blijft behouden. De bedragen zijn verlaagd 
naar 20 Euro en 10 Euro. SIAL blijft zich verzetten tegen deze fundamenteel 
onrechtvaardige regeling. 

- Brandstoflevering en dringende reparaties aan de huizen: na nog een zeer 
koude maand oktober met kapotte verwarming en/of lege brandstoftank in 
enkele huizen, is er, sinds november van dit jaar een structurele verbetering 
van de aanpak van de verwarmingsnoden in de huizen die door het OCMW 
gehuurd worden. Het is de eerste winter, sinds 1999 dat we niet voortdurend 
families tijdelijk uit de nood moeten helpen met een elektrisch 
verwarmingstoestel.  

- Beschikbaarheid van woonsten 
- Het rustig genot van de huurder 
- Financiële problemen van de vluchtelingen: uitkering op het einde van de 

maand. Steun dikwijls te laat uitbetaald. Geen onmiddellijke geldelijke steun 
in noodgevallen mogelijk 

- rechtsonzekerheid over welke kosten inbegrepen zijn bij de 
huurcontracten.  

- Alleen korte tijdelijke huurcontracten: de vluchtelingen 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 huisvuilomhaling, 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.  

- De voedselbedeling in 2005, voor de leefloners van Lubbeek en voor een  
deel van de steuntrekkers - kandidaat politieke vluchtelingen. 
 
Op te merken valt, dat 2 raadsleden tegen deze voedselbedeling stemden. 



De bedeling zelf werd door de ontvangers als zeer vernederend ervaren.  
In een lange rij aanschuiven, om goederen in ontvangst te nemen.   
Producten niet kunnen meenemen, omdat het totale pakket soms te   
omvangrijk in volume was en niet verpakt. 
Ondanks het negatieve advies hierover van SIAL, had het OCMW van de   
aangeboden bloem, broden laten bakken; het voorspelbare resultaat was:  
een groot overschot aan brood, dat moest vernietigd worden. 
Ons voorstel is, om SIAL te betrekken bij de voorbereiding van de   
bedeling, zodat wij, samen met enkele vluchtelingen en leefloners van  
Lubbeek, voorverpakte pakketten kunnen maken, die handig zijn en  
discreet kunnen opgehaald worden. Zoals in 2005, zullen wij ook zowel   
de vluchtelingen, als de Lubbeekse steuntrekkers en leefloners helpen   
om de goederen te vervoeren waar nodig. 
Wij vragen ook duidelijkheid over de criteria die gehanteerd worden om   
een aantal kandidaat politieke vluchtelingen al dan niet uit te nodigen  
voor de bedeling. 
 
---- 
 

SIAL wil blijven proberen om hierover met alle geledingen van het beleid van 
het OCMW te overleggen om te proberen deze “doorschuifpolitiek” te 
stoppen. 

 
Bijwonen van de openbare vergaderingen van de raad om zich te informeren over 
het beleid. 
Op de openbare zitting van 28 februari besliste de OCMW-raad met een 
meerderheid van stemmen tegen de indexaanpassing met terugwerkende kracht 
van de bedragen van steunequivalent leefloon en van het leefloon, voor de laatste 
3 maanden van 2004, hoewel het OCMW deze bedragen volledig kon 
terugvorderen van de centrale overheid. Het argument was dat dit te veel werk 
kostte. Deze beslissing heeft ons diep geschokt.  
 

 
7. MEEWERKING AAN HET LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 
 

Op initiatief van de hogere overheid werden alle relevante lokale sociale actoren 
door OCMW en gemeentebestuur uitgenodigd om mee te werken aan een analyse 
van de sociale situatie in de gemeente, en aan een meerjarenplan om voor de 
weerhouden prioriteiten duurzame oplossingen uit te werken. SIAL werd 
uitgenodigd voor de werkgroep ‘vreemdelingen en kandidaat politieke 
vluchtelingen’. 



 
27 mei: eerste deelname aan de werkvergadering van het LSB met medewerkers 
van de gemeente en van het OCMW. 
Zoals de Voorzitter E. De Néeff mondeling gevraagd had werd een tekst 
voorgesteld met een overzicht van de werking van SIAL, signaleren van 
knelpunten en voorstellen tot oplossingen. 
Het aanbod van SIAL om ook aan de daaropvolgende vergaderingen van de 
andere thematische werkgroepen van het LSB  mee te werken, werd evenwel 
afgewezen met het argument dat het aantal deelnemers dan te talrijk zou zijn 
om vlot te werken. SIAL betreurt deze uitsluiting aangezien haar werking zich 
ook in belangrijke mate situeert binnen de domeinen van de andere werkgroepen. 
Door deze kunstmatige opsplitsing werd de kans gemist voor een duurzame en 
open uitwisseling van ideeën en een betere samenwerking tussen alle sociale 
actoren. Wij hopen dat de sectoroverstijgende samenwerking in de toekomst 
terug opgenomen wordt. 
 
 
8. SIAL GAAT UIT 
 
16 april:  feest met open uitnodiging naar de bewoners van Lubbeek. Met 137 

deelnemers, die allen een zelfbereide maaltijd meebrachten, en een 
enthousiaste kinderbegeleiding, was het een groot, veelkleurig en 
veeltalig feest. 

28 mei:  deelname aan wereldfeest Leuven 
26 juni:  deelname aan gemeentelijke activiteit: landbouwleerpad 
2 juli:  tuinfeestles bij een SIAL- gezin 
9 juli:  petanquespel op de parking van de POB Lubbeek 
16 juli:  bezoek aan een imker van Lubbeek 
23 juli:  bezoek aan de kruidtuin te Leuven 
31 juli:  bezoek aan Begijnhof Leuven 
1 augustus:  daguitstap naar zee: 33 volwassenen en kinderen een dag in 
Middelkerke 
7 augustus:  uitstap naar open tuin in Holsbeek 
juli:  SIAL bekostigde een vakantie in de Ardennen  voor een alleenstaande 

moeder en 2 jonge kinderen, met de organisatie “A Place to live” 
November:  deelname aan de voorbereiding van het 11.11.11 concert en bijwonen 
ervan 
 
Volleybal met KWB in de Sporthal van Lubbeek met deelname aan het 
stratentornooi. 
 



Bij sommige SIAL-vrijwilligers 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 helpen vooral als tolken om informatie door te geven over mutualiteit, 
procedure, bankverrichtingen,… 
Wij kunnen ook steeds beroep op hen doen voor hulp bij verhuis of andere 
klussen in het kader van het SIAL-werk. 
Zij zoeken actief mee naar materiaal dat andere vluchtelingen nodig hebben. 
Zij doen ook soms beroep op ons om kennissen en vrienden van henzelf te helpen 
met materiaal bv. dekens en kleding, of met advies.  
Hun inbreng in ons werk betekent een grote meerwaarde. 
 

9. BESLUITEN 
 
- Voor de medewerkers van SIAL betekende ook 2005 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.  
 

- De oefening rond het LSB bracht reeds enkele zichtbare verbeteringen 
teweeg in de werking van het OCMW.  In de contacten met de sociale 
dienst ondervonden wij ook dikwijls veel goede wil om, ondanks de grote 
werklast, inspanningen te leveren om oplossingen te zoeken voor konkrete 
problemen. De hoop leeft dat in 2006 nog meer stappen vooruit  
worden gezet. 
 

- Onze dank gaat speciaal uit naar de scholen van Groot Lubbeek, de OKAN-
klassen en de middelbare scholen in Leuven, voor de inzet en de 
bekwaamheid van hun leerkrachten en directies. 

 
- Wij bedanken de personen en organisaties die ons financieel of op 

enigerlei andere wijze hielpen bij het onthaal van vluchtelingen in Lubbeek. 
 
 
 
 

 



11.11.11 actiecomité Groot Lubbeek in 2005 

 
 
 
 
 

 
 
 

Contactpersoon: Pieter Laga 
 

 
1. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking 
 
Na de evaluatievergadering van de campagne 2004 op 3 februari, vergaderde het 
11.11.11-comité op 23 juni, 29 augustus en 10 oktober, 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 deze verschillende bijeenkomsten voorbereid. 
 
Gedurende het actieweekend van 11 november werden meerdere activiteiten 
georganiseerd door het 11.11.11-comité en door vele andere verenigingen (zie 
hieronder).  
 
De evaluatievergadering van de campagne 2005 vond plaats op 21 december 
2005. 
 

 
2. Inhoudelijke rapportering 
 
 De 11.11.11-actie 2005 heeft het accent gelegd op de 
Millenniumdoelstellingen onder het motto “De Tijd Loopt”. Want 191 landen 

ondertekenden de doelstellingen om tegen 2015 de armoede in de wereld te 
halveren. De Vlaamse Noord-Zuidbeweging voerde actie om de politici aan hun 
belofte te herinneren met een verzoekschrift en met tal van andere acties. 
 Alle Jeugdbewegingen sloten zich aan bij deze doelstelling en voeren een 
jaar lang actie onder het motto “Verdraaide Wereld”.  
 



Het programma gedurende het actieweekend bestond uit: 
 
Het Sint-Maartensvuur op 12 november door de Scouts Lubbeek, KLJ en KWB 
Lubbeek en Amnesty Lubbeek. 
Op zaterdag 12 november vond in de kerk te Linden het Koorconcert “MUZIEK, 
DRIEMAAL GEKLEURD” plaats, verzorgd door de koren Adagio (Vlierbeek), 
Caran d’Ache (pellenberg) en Sint-Kwintenkoor (Linden). 
En op 18 november organiseerde het 11.11.11-comité, in samenwerking met de 
genoemde naburige comités het jaarlijkse concert in de zaal PBE met de 
Ivoriaanse zanger François KENCY. 
Tot slot de spaghettislag in Linden door de VVKSM-Linden op 19 november  
 
 
3. Financiële opbrengsten 
 

gesponsorde wandeling De Linde 1.050,00 

Koorconcert “Muziek Driemaal 
Gekleurd” 

360,00 

Sint-Maartensvuur   1.287,02 

Concert François KENCY 442,45 

Spaghetti Scouts St-Kwinten 1.371,07 

Straatcampagne 15.289,64 

TOTALE OPBRENGST 19.800,18 
 
 
Het totaal vertoont een daling van 8,11 % t.o.v. 2004. 
 
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 2006 gepubliceerd.  
 
 

De GRIS kende een werkingstoelage goed van € 1240,23 voor het 
propagandamateriaal, verzekeringskosten, het drukken van de massafolder, 
de affiche en de flyers en de kosten van Sabam en de catering van de 
artiesten van het concert. 
 
De koepel 11.11.11. ontving 300 euro gemeentelijke subsidie van de 
projectsubsidiepot 2005 

 



 

Werkgroep SOLIDARITEIT-LINDEN  
(Welzijnszorg-Broederlijk-Delen)  

 

Activiteiten 2005 
 
 
 
Contactpersoon: Lut Rubbens 
 
 
In Linden is een werkgroep "Solidariteit" actief, die vooral werkt rond de 
campagnes van Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Ieder jaar organiseren ze 
zowel bewustmaking als acties en concrete kennismaking met regionaal 
welzijnswerk.  
 
Programma:  

1. De campagne Broederlijk Delen 
2. De actie Welzijnszorg 
3. Kennismaking met regionale projecten van Welzijnszorg 
4. Ontwikkelingshulp in de catechese 

 
 

1. De campagne Broederlijk Delen  
De werkgroep concretiseert de nationale Broederlijk Delen –campagne voor 
Linden en ontwikkelt daartoe verschillende initiatieven. Dit gebeurt in de 
vastenperiode, voorbereiding op Pasen(februari). 
10-01-05   Algemene planningsvergadering en opzet van de campagne. De 

klemtoon komt steeds meer te liggen op ‘bondgenootschap van 
verschillende organisaties en bewegingen met het Zuiden. De 
campagne richt zich op Kongo: de groei van de 
plattelandseconomie. Landbouworganisaties van de plaatselijke 
bevolking die hun eigen plannen waarmaken zijn tegelijk 
‘oefenplaatsen voor democratie’. Op weg naar verkiezingen in 

2005. Onze eigen politici en deze van Europa krijgen signalen om 
ook hun verantwoordelijk te nemen voor het democratische 

proces van Kongo. 
14-01-05 startavond Broederlijk Delen te Kessel-lo: documentatie, 

animatie en actiemodellen voor de plaatselijke campagnes 



08-02-05  visualisatie in de kerk te Linden: een mortier met een bloeiende 
tak als symbool van onze ondersteuning van de eigen plannen en 
acties van de mensen in Kongo. Duiding in de predikatie en de 
informatie en affiches achteraan in de kerk (enkele weken). 

Ieder jaar organiseert de werkgroep in Linden een BRUNCH ten voordelen 
van de actie Broederlijk Delen. Ook de wereldwinkel heeft er zijn stand. 
Het algemene concept werd in de algemene planningsvergadering van het 
werkjaar al besproken. 
22-02-05 uitwerking menu van de Brunch 
26-02-05 voorbereiding spijzen en organisatie van de zaal 
27-02-05 BRUNCH 
 
06-04-05 Evaluatie van de actie.  

-  uit de vragen en reacties van de mensen weten we dat de 
bewustwording over het proces in Kongo is gegroeid. 

- het resultaat van de brunch zelf was 1565 EURO en er waren 
156 inschrijvingen. In vergelijking met vorige jaren is er een 
lichte groei 

- het totaalbedrag voor Linden voor de globale actie van 
Broederlijk Delen  is 3185 EURO 

 
   

2. De actie Welzijnszorg 
Deze heeft plaats in de adventsperiode, vier weken voor Kerstmis 
(december). Het thema van de actie was: ‘Ieder huishouden heeft recht op 
energie’.  
01-09-05 voorbereidingsvergadering voor de liturgische invulling:  

-  visualisatie thema “energie, ook voor wie dit niet kan betalen” 
-  voorstelling van een welzijnsproject door betrokkenen zelf in de 

kerkdiensten (3 en 4 december) 
- politieke actie: tekenen van de affiche  
-  publicatie van de teksten in het Parochieblad 

26-11-05 uitvoering van de visualisatie in de kerk: sobere kerststal met 

zwarte achterwand…waarbij van de reeks lampen er één brandt. 
Duiding in de predikatie tijdens advent + verkoopsstand van 
kaarsen en documentatie over het thema. Affiche ter aftekening 
als politieke actie. 

30-11-05 voorbereiding teksten liturgie van 3 en 4 december 
 
 
 



3. Kennismaking met regionale projecten van Welzijnszorg 
Er waren verschillende initiatieven van de werkgroep.  
11 tot 13-02  bijwonen toneelinitiatief van het opbouwproject ’t Lampeke. 
 

14-12-05 Bezoek door de werkgroep aan het project ‘Leren ondernemen’ 
te Leuven. Dit bezoek werd ook aangekondigd voor iedereen die 
mee wilde. Eén iemand is daarop ingegaan. 

 

17,18-12 Deelname als medewerkers aan ‘de andere kerstmarkt’ in Leuven 
 

Individuele leden van de werkgroep hebben contacten met 
Welzijnsschakels, de Wereldwinkel, ontwikkelingsorganisaties, e.a. Iemand 
van de werkgroep neemt deel aan de gemeentelijke vergadering van de 
‘GRIS” (Gemeentelijk raad voor Internationale Samenwerking) 
 

4. Ontwikkelingshulp in de catechese  
In het catecheseprogramma van de parochie St Kwinten te Linden is er al 
lang een thema in verband met ontwikkelingshulp. De vraag kwam of de 
werkgroep niet kon meewerken aan de uitwerking van dit thema. Dit kadert 
perfect in onze doelstelling van bewustmaking. 
We kozen uiteindelijk voor het didactische spel  ‘Wereld op stoelen’, een 
speelse introductie op de Noord-Zuid problematiek. Dit ging door op 22-01-
05. 
Gezien de beperkte mogelijkheden van de leden van de groep naar 
voorbereiding toe en de bestaande programma’s van de catechese zelf zal 
dit initiatief niet worden herhaald. 

 

Besluit. 
Naast de diverse initiatieven van de werkgroep Solidariteit zal de klemtoon in de 
toekomst ook sterker komen te liggen op de contacten met de plaatselijke 
welzijnwereld, deelname aan dergelijke initiatieven en een sterkere uitnodiging 
aan de mensen van Linden om zich hierbij aan te sluiten. 
Ook voor de werking van de groep wordt het reeds een gewoonte het werkjaar 
af te sluiten met een BBQ (maand juli), als dank tevens voor de inzet en de 
medewerking aan de diverse projecten. 
 

Voor de werkgroep 
Ludo Wierckx 

 
WSL heeft in 2005 geen beroep gedaan op de subsidies van de GRIS 
Broederlijk Delen Nationaal ontving 300 euro gemeentelijke subsidie van de 
projectsubsidiepot 2005 
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Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 
 

Overzicht activiteiten 2005 

 
 
Contactpersoon Costeur Marianne 
 
 
De Lubbeekse briefschrijfgroep voor Amnesty International telde in 2005 
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, waarbij we drie brieven schrijven. Gemiddeld neemt een tien  
à twaalf leden deel aan deze bijeenkomst, de andere leden schrijven hun brieven 
thuis. De briefschrijfavonden worden meestal aangekondigd via de 
activiteitenkalender van het gemeentelijke informatieblad. 



 
Tijdens de mensenrechtenweek in december 2005 werd ook een 
promotiecampagne gedaan: aan de ingang van de bibliotheken van Lubbeek 
werden kaarsen verkocht, en werd informatie verspreid over Amnesty 
International.  

Een andere activiteit waar de voltallige Amnestygroep Lubbeek al 
heel wat jaren, en ook in 2005,  aan meewerkt is de 11.11.11 
actie, meer bepaald verzorgen wij ‘de keuken’ van het St. 
Maartensvuur. 
 
 
 
 

De Amnestygroep Lubbeek deed in 2005 geen beroep op de 

werkingskredieten van de GRIS.  
Het campagnemateriaal van 2004 werd opnieuw gebruikt in 2005. 
 
Amnesty Internationaal ontving 300 euro gemeentelijke subsidie van 
de projectsubsidiepot 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Overzicht van de KWB-activiteiten  
in het kader van Internationale Samenwerking, 2005, gecombineerd 

met aandacht voor, en acties van  
Wereldsolidariteit. 

 

 
 
Contactpersoon: Guy Sprengers 
 
 
Het nationale KWB-thema ‘De Wereld, ons Dorp’ werd, zoals jaarlijks, 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. 
 
 
 
Vrijdag en zaterdag 21 en 22 januari: eerste voorbereidend weekend voor de  

inleefreis naar Guatemala voor deelnemende KWB-ers Guy Sprengers en 
Roland Van Criekingen, in Vaalbeek, La Foresta. 

 
Zaterdag 12 maart: tweede bijeenkomst Guatemala in Brussel, ACW-gebouw  

Pletinckstraat. 
 
Zaterdag 19 maart: tijdens Café Mangé: ‘Bewogen Vertelling’ door Jozef De 

Witte, directeur Centrum voor Racisme bestrijding en 
gelijkheid van kansen, over de ervaring van zijn rondreis in 
Palestina. 

Tevens aandacht voor het actieproject: ‘Gebruik je Hoofd tegen de Muur’ 
Daarnaast aandacht voor de Lentecampagne van Wereldsolidariteit:  
‘Wereldwijd werken aan sociale zekerheid’. alle deelnemers vragen om een 
actiekaart, een petitiekaart in te vullen. 

 
 

 
 
Zondag 15 mei: tijdens het ‘Stratenvolleybaltornooi’ wordt het project ‘Laafi 
Nooma’’ bekend gemaakt, waar we de winst van het volleybaltornooi aan 
schenken. 



Ter informatie: Laafi Nooma (= ‘het is goed om gezond te zijn’) is een 
lokale mutualiteit in Pouytenga, 145 km van Ougadougou, Burkina Faso. 

 
 

Zaterdag en zondag 11 en 12 juni: derde voorbereidingsweekend Guatemala, 
La Foresta, Vaalbeek. 

 
Zaterdag 19 september: vierde voorbereidingsmoment Guatemala, 

Pletinckstraat Brussel. 
 
 
 
Zaterdag 8 oktober: vertrek inleefreizigers KWB Lubbeek naar Guatemala. 
 
Vrijdag 21 oktober: deelname aan de 11.11.11.-quiz in Holsbeek met drie 

KWB ploegen. 
 
Zondag 23 oktober: terugkeer inleefreizigers Guatemala. 
 
11.11.11-periode: belangrijke deelname bij de huis-aan-huis-omhalingen. 

Tevens aanmaak en verkoop van warme wijn op het Sint 
Maartensvuur van 12 november. 

 
 
Vrijdag 18 oktober: actieve hulp bij 11.11.11-concert van François Kency 
 
Zondag 27 november: presentatie verslag inleefreis door KWB-ers op 

Wereldmarkt Brussel 
 
Zondag 17 december: presentatie verslag inleefreis op Andere Kerstmarkt 

Leuven 
 
 
 
 
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,  
Amnesty International, en bij de Wereldsolidariteit Stuurgroep Leuven. 
 
 
 
 
 
 
 

De KWB deed in 2005 geen beroep op de werkingskredieten van de GRIS. 
 
Wereldsolidariteit ontving 300 euro gemeentelijke subsidiesteun van de 
projectsubsidiepot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het Geleeg 
 

Activiteiten 2005 

 
 
 
Contactpersoon Mia Ulens 
 
 
In 2005 werden nog steeds elke zaterdag van 10 tot 16 uur tal van 
wereldwinkelproducten verkocht. De Maya-honing bleef ook dit jaar de meest 
gekende aandachttrekker. 
 
Tal van Lubbeekse verenigingen bestelden in 2005 hun wijnen en fruitsappen 
voor hun feestjes en vergaderingen. 
 
Verschillende projecten werden gesteund door middel van een aankondiging in 
onze ‘Nieuwsbrief’. Volgende campagnes kregen de aandacht: Vredeseilanden, Ik 
ben verkocht, Broederlijk Delen en Met belgerinkel naar de winkel. 
 
Op zondag 27 februari trokken we naar de Brunch van Broederlijk Delen in 
Linden. 
 
In het weekend van 26 november werd het 30-jarig bestaan van Het Geleeg 
gevierd. Meer dan 100 mensen vonden op deze dag de weg naar de Broekstraat. 
Bij deze gelegenheid werd het boek van Tante Alice “Rode bessen” voorgesteld. 
Een dankviering voor het priesterjubileum van José Ghekiere sloot het geheel 
af. 
De opbrengst van het boek wordt volledig geschonken aan een project rond 
“Volksopvoeding in de sloppenwijken van Guatemala-stad”. 
 
In 2006 blijven wij onze leden verder informeren via onze website: 

www.geleeglubbeek.tk 
 

 
 

Het Geleeg deed in 2005 geen beroep op de werkingskredieten van de GRIS 

 
 



 

ROEMENIËCOMITE LUBBEEK- LUPSA                   
 

JAARVERSLAG 2005  

 
 
 
Contactpersoon: Jaak Willemse 
 
 
 
Overzicht van de activiteiten.  
 
 
 
Inleiding: 
 
Sinds 15 jaar reeds is ons comité  actief in Lupsa (Roemenië). Alhoewel de 
intensiteit aan contact en hulpverlening iets is afgenomen, proberen we 
kleinschalig toch  nog impulsen te geven aan plaatselijke  initiatieven. Vooral de 
school van Lupsa (met ca. 400 leerlingen) blijft onze grootste zorg, vooral ook 
omdat directeur Vasile Cioica een zeer met zijn school begaan mens is.  
 
 
Data: 
 
a) Contacten 
 
Dit jaar is er slechts één bezoek (juli)aan Lupsa  geweest door familie 
Dewaelheyns, die in opdracht van het comité, een som geld (1000 Euro)voor de 
school en een aantal materialen (speelgoed voor de kleutertuin) en kleding voor 
enkele arme gezinnen (Lazar, Stef …) hebben overgebracht. 
Daarnaast zijn er twee bezoeken van Roemeense gasten(familie Albu uit  Cluj , 
maar afkomstig van Lupsa)geweest (eenmaal tgv een huwelijk en de andere maal 
tgv een stage). Hierbij werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook 
materialen (telkens 2 computers voor de school) mee te geven.  
Verder was er de klassieke nieuwsuitwisseling via mail en fax om vooral te 
discussiëren over prijsofferte van de vervanging van de ramen van de school. 
 
 



b) Vergaderingen 
 
-14/4/05:Algemene vergadering voor de leden van de comités en installering van 
het nieuwe bestuur van de koepel ADR Vlaanderen(adoptiedorpen Roemenië) in 
het stadhuis te St.Niklaas. 
-28/7: verslaggeving bezoek aan Lupsa. 
-6/10:vergadering met Roemeense vertegenwoordigers (Nick,Tina en Stefan 
Albu). 
-7/11:vergadering ADR regio Leuven  in het Provinciehuis te Leuven met 
vertegenwoordigers van de diverse comités in de regio Vlaams-Brabant en West-
Limburg. 
 
Plannen: 
In mei 2006 wordt een bezoek ter plaatse gepland om actie te ondernemen voor 
de vervanging van de ramen van de school. Er zal een zekere som geld 
meegenomen worden zodat de werken in een eerste fase kunnen opgestart 
worden. 
 
 
 
Conclusie: 
Alhoewel de situatie in Roemenië er  globaal stilaan  op vooruitgaat , blijft  de 
steun aan lokale projecten  toch nog noodzakelijk , omdat er daarvoor  van 
overheidswege nog weinig middelen  voorzien zijn. Vooral projecten die de 
globale bevolking van het dorp  ten goede komen (onderwijs en gezondheidszorg) 
genieten de voorkeur in onze samenwerking met Lupsa . 
 
 
 
 
 
 

Het Roemeniëcomité deed geen beroep op het werkingskrediet van 2005 
 
Het ontving 300 euro gemeentelijke subsidie voor directe steun aan  
het project in het buitenland van de projectsubsidiepot 

 
 
 
 



 

JEUGD Lubbeek 
Activiteiten m.b.t. Internationale Samenwerking 2005 

 
 
 
 
Contactpersoon Scouts Lubbeek: Schrevens Bertrand 
Contactpersoon KLJ Lubbeek: Moerenhout Simon 
 
 
 
 

1. Tijdens het boompjesweekend van de gemeente Lubbeek op zaterdag 5 
maart hield KLJ Lubbeek een stand met info over de actie van Broederlijk 
Delen. 

2. Op 7 mei organiseerden Scouts Lubbeek een ‘ZWEETHUTTENFESTIJN’ 
aan de scoutslokalen te Lubbeek.De opbrengst was voor een goed doel. 

3. Zoals elk jaar organiseerden Scouts en KLJ Lubbeek ook in 2005 op 17 
november het SINT MAARTENSVUUR aan de scoutslokalen te Lubbeek. 
Ze zorgden voor de inrichting van het terrein, voor het vuur, voor de bar 
en ze 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 (41.12 euro) door de GRIS betaald 

 
 
 
 
 
 
 



 

Vredeseilanden-comité Lubbeek 
 

JAARVERSLAG 2005 

 
 
 
Contactpersoon Gerda Liekens 
 
 
In januari 2005 organiseerde het pas opgerichte Lubbeekse Vredeseilanden-
comité voor het eerst een lokale campagne.  
Met de steun van andere leden van de GRIS werd een hele zaterdag lang in de 
grootwarenhuizen Delhaize en Spar aan de Diestsesteenweg een standje van 
Vredeseilanden open gehouden voor de verkoop van solidariteitsartikelen. Een 
kleine tentoonstelling over de werking van Vredeseilanden, opgesteld in de 
inkomhal van het gemeentehuis, moest omwille van de tsunami in Zuid-Oost Azië 
en de bijdrage die Vredeseilanden vanuit haar campagne hiervoor wou vrijmaken, 
onverwachts volledig worden herzien.  
 
 
Later op het jaar werden plannen gesmeed om vanuit Lubbeek mee te dingen naar 
de titel van “fairtrade gemeente”, een label toegekend in het kader van de 
campagne “ik ben verkocht” (zie ook www.ikbenverkocht.be). In 2006 zal het 
comité aan het college daartoe een concreet stappenplan voorstellen. 
 
 
Het comité kreeg van het College de toestemming de mini-tentoonstelling twee 
weken lang op te stellen in het gemeentehuis. 
 
 
 
 
 
 

In 2005 deed het Vredeseilanden-Comité van Lubbeek geen beroep  
op gemeentelijke subsidies. 
 
 
 



 

ARTSEN ZONDER VAKANTIE Lubbeek 
JAARVERSLAG 2005 

 
 

 
 
 
www.azv.be 
 

De activiteiten van Artsen Zonder Vakantie passen in een duurzaam 
ontwikkelingsprogramma en kennen de volgende doelstellingen: 

• Promotie van basisgezondheidszorg in Afrika. 
• Steun geven aan gezondheidsprojecten opgezet door lokale partners. 
• Medische teams ter beschikking stellen voor opdrachten van korte duur, 

op aanvraag van lokale partners. 
• Overbrengen van (para)medische kennis en materiaal aan plaatselijke 

artsen en paramedici om de interne capaciteit van de partner te 

versterken, vooral ten bate van de kansarmen.  

 

 

Contactpersoon Jos Swinnen 
 
Jos Swinnen is een op rust gesteld verpleger (prepensioen in 2003) uit 
Pellenberg die sinds 2004 op missie trekt voor Artsen Zonder Vakantie als 
vrijwilliger. 
 
 
Hieronder vindt u een opsomming van zijn activiteiten in 2005. 
 
(In oktober 2004 nam hij deel aan een eerste medische missie met een team 
AZV voor 3 weken naar Boko in Benin.) 
 



Van 15/1/2005 tot 30/1/2005 was hij in Rwanda,Kigali, Centre hospitalière 
Universitaire de Kigali voor een orthopedische ( arthroscopie) en educatieve 
opleiding missie met een team van AZV. 
Op 19 / 05 / 2005 gaf hij een diavoordracht voor het personeel van 
K.U.Ziekenhuizen in het auditorium van het U.Z te Pellenberg over de werking 
van AZV en de resultaten van de missies 
 
Op 24 mei 2005 gaf hij een diavoordracht in de gemeenteschool te Pellenberg 
over werking van AZV en de belevenissen in Afrika. Organisatoren waren het 
Davidsfonds en ACW van Lubbeek i.s.m. GRIS Lubbeek. 
 
Van 5/11/2005 tot 26/11/2005 was hij op humanitaire missie met AZV in Benin. 
Hij heeft op beide plaatsen (Benin en Rwanda) een project rond handhygiëne 
gestart, ter preventie van infecties. 
 
Op 26 november heeft hij in Brussel de jaarvergadering bijgewoond van AZV, 
waar interessante gegevens en projecten werden voorgesteld 
 
Op 21/5 volgde hij een studiedag over ziekte en dood in de Afrikaanse cultuur in 
het A.Z. te Bonheiden. 
 
Op 26/11/2005 was er de jaarlijkse themadag van AZV in Brussel die hij 
bijgewoond heeft. 
 
 
 
 
 
 
 

Artsen Zonder Vakantie Lubbeek kreeg in 2005 35 euro werkingskosten  
uit de gemeentelijke subsidies. 
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Vrije Gemengde Basisschool ‘De Linde’ te Linden 
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 

tijdens het kalenderjaar 2005 
 
 
Contactpersoon: Agnes Spitaels 
 
 
Januari  
 
Sterzingen: alle kinderen van de lagere school gaan in groepjes huis aan huis 
zingen te Linden. De opbrengst (920 euro) werd overgemaakt aan de 
Tsjetsjeense vluchtelingen in Lubbeek, bemiddeld door SIAL (steunpunt 
Integratie Asielzoekers Lubbeek 
 
In het derde leerjaar werd de lessuggestie uit Wereldreis en de kalenderfoto 
uit Bangladesh besproken en verwerkt. 
 
Februari, maart  
 
De actie Broederlijk Delen werd ondersteund door initiatieven op landelijk vlak 
(Kongo mee steunen) en werd de vastenkalender te koop aangeboden in de 
parochiekerk te Linden tijdens de weekendvieringen 
 
In het vijfde leerjaar voeren de leerlingen een toneeltje op als inleving in het 
project. 
Tijdens de catecheselessen wordt er verteld over de boeren die zich verenigen 
om hun maïs beter te kunnen verkopen. 
Er worden maïszakjes verkocht tvv Broederlijk delen. 
Enkele leerlingen nemen een initiatief door zelfgemaakt vlaggetjes te maken en 
te verkopen. 
Er wordt een brief meegegeven voor de ouders met méér informatie. 
Er was een witte donderdagviering op 25 maart met het thema van Broederlijk 
Delen er in verwerkt. Er worden Kongolese liederen gezongen deneerder werden 
aangeleerd. 
 
 
 



November 
 
De gesponsorde wandeltocht van de vijfdes en zesdes tvv 11.11.11. bracht 
1052 euro op. 
De tema’s van 11.11.11. werden in de klassen besproken: 

- Armoede uit de wereld helpen door eerlijke handelsrelaties 
- Méér steun voor het zuiden door IMF en Wereldbank 
- Kwijtschelding van schulden en overheidscontrole  
- Méér en betere ontwikkelingssamenwerking en politieke wil ondersteunen. 

 
 
Het hele jaar door wordt er gewerkt met de 11.11.11. kalender en 
Wereldreis tijdens de lessen taal, W.O. en catechese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er werd een beroep gedaan op de subsidies van de GRIS in 2005 
voor de aankoop van kalenders en een abonnement op wereldreis 
voor 138 euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vrije Basisschool St. Martinus te Lubbeek 
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 

tijdens het kalenderjaar 2005 

 
 
 
Contactpersoon: Rita Pauwels 
 
 
 
Januari 
 
Damiaanactie 
Een medewerker van de Damiaanactie kwam naar onze school en gaf uitleg  
aan onze vierde, vijfde en zesdeklassers over de werking van de actie.  
Tevens werd er een film op grootbeeldscherm getoond over de werking in  
Nicaragua. 
De leerlingen van het tweede brachten een bezoek aan het Damiaanmuseum  
te Tremelo. 
In de andere klassen werd er over Damiaan verteld. 
 
 
Februari-maart 
 
Broederlijk delen: Thema: Congo wil groeien: Boyokani: Iedereen wil bij  
de maïsoogst zijn. 
Het project werd geopend met een toneel gespeeld door de leerkrachten. 
Tijdens de vastenperiode werd dit project uitgewerkt. 
In maart werd er een vastenvoettocht gedaan met al de leerlingen en  
kleuters van de school. 
Een deel van de opbrengst werd geschonken aan de Damiaanactie, het  
andere deel aan Broederlijk delen. 
Op het einde van de vastenperiode werd dit project afgesloten met een  
Afrikaanse namiddag. (zang, dans, eten) 
 
 
Oktober 
 
In oktober werd er in de derde graad in samenwerking met EURO COMITE  



vzw Werkgroep Kinderen helpen Kinderen gewerkt. 
De leerlingen kregen een informatieve en leerzame les over het  
ontwikkelingsland Pakistan. 
EURO COMITE wil de kinderarbeid aan banden leggen. In de klassen werd er  
dan ook gewerkt rond het thema" Kinderarbeid". 
 
Er wordt aandacht gegeven aan de missiemaand. 
Verschillende leerlingen hebben een abonnement op het geloofstijdschrift  
(Simon, Samuel) 
 
 
November 
 
Het thema van de 11.11.11.-actie wordt besproken in verschillende klassen. 
 
 
December 
 
Advent-Welzijnszorg 
Thema: Vol energie- energie niet zo vanzelfsprekend 
Openingstoneel voor al de leerlingen van de lagere school gespeeld door  
de leerkrachten. 
Tijdens de vier adventsweken leerden de leerlingen ontdekken dat energie  
heel belangrijk is en toch niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede  
is soms heel dicht bij. 
De periode werd afgesloten met een Kerstviering. 
 
 
 
 

In 2005 werd aan de GRIS een werkingstoelage van 131.88 euro 
aangevraagd voor het project rond Welzijnszorg  
en 139.38 rond Broederlijk Delen en de Damiaanactie 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gemeentelijke Basisschool Linden 
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 

tijdens het kalenderjaar 2005 
 
 
Contactpersoon: Verheyden Liesbet 
 
 
 
GBS Linden heeft in de loop van het kalenderjaar 2005 de volgend activiteiten 
gedaan: 
 

- Inleefatelier Peru bij Studio Globo in Antwerpen op maandag 21 november 2005 
voor het vijfde en zesde leerjaar 

 
- Twee weken voorafgaande aan het bezoek aan het inleefatelier werd tijdens de 

W.O. –lessen het lessenpakket van Studio Globo Peru uitgewerkt (ook in 5de en 
6de leerjaar) 

 
- Bijscholing voor het inleefatelier Peru door Birgit Ravoet, leerkracht zesde 

leerjaar GBS Linden op donderdag 15 september 2005 
 
 
 
 
 
 
 

De GBS Linden heeft van de werkingskredieten van de GRIS 
223.26 euro ontvangen voor de Studio Globo activiteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gemeentelijke Basisschool Pellenberg 
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking  

tijdens het kalenderjaar 2005  
 
 
 
Contactpersoon: Clits Kristien 
 
 
1. Lessen godsdienst 
 
Vorig schooljaar stond Nicaragua centraal in de campagne. Met de hele school  
hebben we naar de campagnefilm gekeken alsook werkboekjes van de  
Damiaanactie ingevuld. We hebben geen stiften verkocht zoals de vorige  
jaren. Ook het leven van Damiaan zelf kwam weer ruimschoots aan bod tijdens  
de lessen. 
 
2. Eerste leerjaar 
 
In 2005 hebben we met het eerste leerjaar geknutseld ten voordele van de 
slachtoffers van de Tsunami. 
We hebben een grote blikken koekjesdoos versierd met papieren mannetjes in 
verschillende kleuren. 
Op het deksel kwam dan het opschrift: De wereld, ons dorp. 
De kinderen namen dit knutselwerkje mee naar huis en de ouders mochten een 
vrije bijdrage meegeven in een omslag. 
 
3. Zesde leerjaar 
 
1 Weeshuis Saranalaya (Indië) 
 

- situering: land, buurlanden, hoofdstad, zeeën, ... (atlas + Internet) 
- kenmerken van het land: vlag, geld, bestuur, kleding, ... 
- kastesysteem 
- kinderarbeid 
- vergelijking: leefgewoontes 
- vergelijking: dag van een kind 
- powerpointpresentatie door medestichter van weeshuis 
- vergelijking: schoolleven 



- kinderen stelden hun project aan alle klassen van de basisschool voor 
(kleuters + lagere school): tekst, toneel, filmpje, lied, spandoeken, ... 

- kinderen organiseerden een kledinginzameling: ontwerpen van flyers en 
spandoeken 

 
2 Kinderrechten -> mensenrechten 
 

a) kinderrechten 
- domino 
- poster bespreken 
- collage en / of woordveld opstellen 
- recht bij prentje plaatsen (werkblad) 

b) mensenrechten 
- woordveld opentrekken naar mensenrechten 
- wanneer, geschiedenis (a.d.h.v. de wereldoorlogen: wie tegen wie? hoeveel 

slachtoffers? ...) 
- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: artikels bespreken + 

doel 
- onderverdeling rechten:  * sociale, economische en culture rechten 

* politiek rechten en burgerrechten 
- oprichting V.N.: wanneer? doelen? leger? ... 
- onderverdelingen V.N.: UNICEF, UNESCO, FAO en WHO kort bespreken 
- UNICEF: wat? hoe geld inzamelen? noodhulp en campagnes? voorwaarden 

om hulp te krijgen? logo? ... 
- Amnesty International: wie? wat? doel? symbool? 
- actie: brieven schrijven 
- concrete situaties bespreken a.d.h.v. nieuwsberichten en / of 

krantenknipsels (actualiteit) 
 

 
 

________________ 
 

 


