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Aan alle gemeenteraadsleden van Lubbeek 
Aan alle leden van de GRIS 
Aan alle medestanders voor een betere internationale samenwerking 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 Voor elke politiek geëngageerde organisatie was 2006 het jaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Zo ook voor de GRIS. 
 Een rondvraag aan alle politieke partijen van Lubbeek, over de toekomst van 
gemeentelijke Internationale Samenwerking in Lubbeek, bracht interessante informatie aan 
het licht. 
Alle respondenten willen focussen op duurzame ontwikkeling en eerlijke handel, vinden de 
groei van het budget I.S. bespreekbaar, tonen eensgezindheid over de nood aan goede opvang 
van migranten en willen een convenant voor een verzusteringsproject overwegen. 
Dit biedt een uitstekende basis voor een beleidsplan voor de komende legislatuur en illustreert 
mooi de noodzaak aan een goede communicatie tussen de verschillende beleidsbevoegdheden. 
 
 Dat Lubbeek een actieve gemeente is in de wereldthematiek werd ook in 2006 
voldoende aangetoond door de vele initiatieven van de lidorganisaties van de GRIS, die in dit 
jaaroverzicht hierover verslag uitbrengen. 
Dat Lubbeek in het verleden goed gezorgd heeft voor alle beleidsinstrumenten I.S. (een 
schepen, een adviesraad, een beleidsplan) maar achterop fietst in het peloton voor wat 
begrotingsinspanningen betreft, vertelt ons een geactualiseerd onderzoek in de provincie 
Vlaams Brabant. 
 
 Alles kan beter en daar wil de GRIS zich blijven voor inzetten in 2007, eens de 
‘nieuwe ploeg’ van start is gegaan. 
 
Met dank aan alle medewerkers van dit jaarverslag. 
 
 
Johan Flamez 
Voorzitter GRIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wie was er lid van de GRIS in 2006? 
 

  

De GRIS verenigde in 2006 tweeëndertig personen waarvan het lidmaatschap 

bekrachtigd werd door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Er waren 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 als niet stemgerechtigd toegevoegd.  
Er waren ook 10 niet stemgerechtigde sympathiserende leden aangesloten. 
 

 

 
De 32 ingeschreven personen vertegenwoordigen: 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



Contactpersonen: 
 
Voorzitter 

Johan Flamez   Tel: 016/73 48 98 

johan.flamez@belgacom.net  
 
Ondervoorzitter 

Christine D’aes   Tel: 016/82 26 44 

cdaes@yucom.be  
 

Secretaris 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 kernleden 
 
 

 

 

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

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

jaarlijkse campagne in november. Elk jaar wordt die afgerond met een groots 

concert. 

Contactadres: Piet.Laga@skynet.be 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
De briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek vergadert één maal per 
maand om gezamenlijke protestbrieven te schrijven en te versturen naar de 
politiek verantwoordelijken, tegen schendingen van de mensenrechten van 
politieke gevangenen over de hele wereld. 
Contactadres: M_Costeur@hotmail.com 
 
BROEDERLIJK DELEN/ WELZIJNSZORG 
Zijn ngo's die sensibiliseren (hier) en projecten (in het Zuiden) ondersteunen: 
Broederlijk Delen ‘Omdat het Zuiden plannen heeft’ 
en Welzijnszorg 'Armoede uitsluiten’. 
Beide campagnes bieden materiaal en mogelijkheden (scholen, jeugdgroepen, 
parochies) vooral tijdens de campagneperiodes. 
Ook KLJ-Lubbeek voert jaarlijks actie voor B.D in onze gemeente 
 

Contactadressen 
Lubbeek: Mia.Ulens@belgacom.net 
Linden: LutRubbens@skynet.be 

 
Het GELEEG 
Infocentrum dat, al meer dan 25 jaar, tracht de cirkel van 
onrecht te doorbreken met in de eerste plaats aandacht 
voor “Rechtvaardig voedsel voor iedereen”.Vanuit het 
gezamenlijk streven naar meer solidariteit functioneert 
Het Geleeg elke zaterdag als plaatselijke wereldwinkel. 
Contactadres: Mia.Ulens@belgacom.net 

 
 



ROEMENIECOMITE 
Het RC verleent humanitaire hulp aan het Roemeens adoptiedorp LUPSA. Het 
dispensarium en de infrastructuur van de school werden vernieuwd en er werd 
een sportveld aangelegd. Regelmatige bezoeken onderhouden het contact, ook 
met de plaatselijke politici. 
Contactadres:  Willemse Jaak jaakwillemse@hotmail.com  
 
SIAL (Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek) 
Informele groep van vrijwilligers die kandidaat politieke vluchtelingen met raad 

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

Contactadres: cdaes@yucom.be 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Wat deed de GRIS in 2006? 

 
 
Het dagelijkse bestuur, uitgebreid tot een kerngroep van zeven personen, is vijf maal samen 
gekomen om de lopende agenda te bespreken en de drie Algemene Ledenvergaderingen 
(16.02, 08.06 en 24.10) voor te bereiden. 
Hieronder een inhoudelijke samenvatting van de werking. 
 
A. Lubbeek in de wereld 
 
Dat de Lubbeekse bevolking een rijke traditie heeft aan lokale acties voor de ‘grote wereld’ 
hebben de opeenvolgende jaarverslagen al vaker aangetoond. Ook in 2006 was er een waaier 
aan (traditionele) activiteiten van de lidorganisaties vredeseilanden, broederlijk delen en 
welzijnszorg, wereldsolidariteit, de 11.11.11.-actie, enz.  
Ook de scholen waren wederom bijzonder actief op het domein van mondiale thematiek, net 
als Het Geleeg, de amnestybriefschrijfgroep en SIAL. 
Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we hier naar de rapporten van de lidorganisaties 
zelf in het tweede deel van dit jaarverslag. 
 
Hoogtepunten in dit rijke aanbod waren ongetwijfeld de vele getuigenissen van de twee 
Lubbeekse Guatemalareizigers voor Wereldsolidariteit, het SIALfeest in Linden en de aanzet 
tot het ‘Stoelenproject voor Ramallah’, een gemeenschappelijk project van GRIS en 
Cultuurraad. 
 
Inspanningen om de tentoonstelling ‘Vluchten is van alle tijden’ naar Lubbeek te halen 
resulteerden niet in een concrete realisatie. 
 
Financies 
 

1. Er werden in 2006 maar liefst negen aanvragen ingediend voor directe 
projectsteun in de partnerlanden. Hiervoor was 1500 euro begroot. 

2. Het CBS heeft deze ter advies doorgestuurd naar de GRIS. Een analyse van de 
ingediende projecten deed de GRIS besluiten dat alle aanvragen in aanmerking 
konden komen, dat ze evenwichtig verdeeld waren qua continent en qua thema. 
Daarom is er bij het advies een gemotiveerde vraag geformuleerd om deze 
subsidiepost te laten groeien, zodat er een ‘redelijk bedrag’ kan worden toegekend 
aan de valabele projectaanvragen. 

3. Er werd voorgesteld om het budget I.S. op te trekken van 0.027% van de 
gemeentelijke begroting naar 0.035%. Deze vraag werd door het CBS niet 
weerhouden voor 2006, maar wel doorgeschoven naar het dienstjaar 2007 van 
de gemeentebegroting 

4. We stelden vast dat de 2.500 euro die ter beschikking staan als werkingskrediet 
voor de lokale organisaties al enkele jaren de noden kan dekken. Zie hiervoor het 
financiële overzicht. 

 
B. Lubbeek in Vlaanderen: stand van zaken. 
 
Een vergelijkend onderzoek naar de engagementen van de Vlaamse gemeentes liet ons toe de 
inspanningen die de gemeente Lubbeek doet met betrekking tot Internationale Samenwerking 



te toetsen aan het profiel van de gemiddelde Vlaamse gemeente. Daaruit bleek, dat Lubbeek 
goed scoort wat betreft de uitbouw van zijn instrumentarium (een schepen I.S., een GRIS, 
een administratief medewerker) maar in het achterste peloton fietst wat financiële 
inspanningen betreft (31ste plaats op 59) 
 
C. Lubbeek in de toekomst 

 
 In voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 werd aan alle 
politieke fracties een rondvraag gestuurd met betrekking tot de intenties voor I.S. in de 
volgende legislatuur. Vier van de zes partijen stuurden de ingevulde formulieren terug.  
 
Samenvattend kunnen we hier het volgende uit concluderen. 
1. Alle respondenten vinden een budget I.S. noodzakelijk. Groeimogelijkheden moeten 

bespreekbaar worden in functie van de inhoud en de lokale verankering. 
2. Duurzame ontwikkeling en fair trade dragen menig’s voorkeur weg. 
3. Ethisch beleggen van gemeentegelden wordt nu eens als evident, dan weer als te 

onderzoeken voorgedragen. 
4. Migratie  als thema laat de inkt vloeien. Eensgezindheid is er over de nood aan: goed 

onthaal, informatie geven, begeleiding, ontmoeting en overleg. 
5. Jeugd en scholen moeten ondersteund en aangemoedigd worden in hun autonome 

acties in het kader van I.S. 
6. Pro en contra’s worden afgewogen over het aangaan van een gemeentelijk 

convenant. Als ‘model’ wordt het wel unaniem aanvaard en geprezen. 
7. De nood aan goede communicatie wordt door alle responderende partijen als 

belangrijk gesignaleerd. 
De volledige resultaten zijn nog altijd te lezen op www.grislubbeek.tk  

 
D. De Webstek 
www.grislubbeek.tk 
 
 
De formele erkenning van de GRIS door de gemeenteraad van 
27 november 2002 was ook meteen het startschot voor een eigen webstek. Het dagelijkse 
bestuur levert blijvende inspanningen om deze site actueel te houden. Dank zij de belangeloze 
inzet van onze jonge en gedreven webmaster Wim Vandonck lukt dat ook. 
 
De webstek geeft een overzicht van de leden en de lidorganisaties. Alle goedgekeurde 
verslagen van de algemene ledenvergadering kunnen er door iedereen worden geraadpleegd. 
Activiteiten van lidorganisaties worden aangekondigd. En herinneringen aan spraakmakende 
initiatieven tot internationale solidariteit kunnen nog eens worden bekeken. Dank zij de link 
die het gemeentebestuur heeft aangebracht op de gemeentelijke webstek vinden ook nieuwe 
inwoners hun weg naar de GRISwebstek. 
 
In 2006 kende de webstek een verhoogde belangstelling wegens de publicatie van de 
antwoorden op een rondvraag bij de Lubbeekse politieke partijen in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen. De koepelorganisatie 11.11.11 zag in onze aanpak een nieuwe 
strategie om te wegen op het gemeentebeleid, en publiceerde hierover in het 
novembernummer van het maandblad “Hefboom” een artikel, dat ook op de webstek staat te 
lezen. 
 



 
Financies 2006 

 
 
De begroting 2006 voorzag 4.000 euro subsidies. Dit bedrag werd opgesplitst in 2.500 euro 
werkingskredieten en 1.500 euro directe projectensteun in de partnerlanden. 
 

1. De GRIS beheert de werkingskredieten en houdt daar minutieus een boekhouding 
over bij. De aanvragen tot het bekomen van een werkingstoelage worden aan de 
voorzitter van de GRIS gericht en worden behandeld in achtereenvolgens het 
dagelijkse bestuur en de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Deze laatste 
beslist over de aanvraag. Het toegekende bedrag wordt overgemaakt zodra de 
betalingsbewijzen zijn opgestuurd.  

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

 
 

Besteding van de werkingskredieten in 2006 
 

Overdracht 2005   1.730,99 
Subsidie 2006   2.500,00 
Totaal inkomsten   4.230,99 

 
 

Uitgaven     
   GBS-Linden (Afrikaans project)   500 
   VBS De Linde Kalenders 2006 11.11.11.  144,2 
   VBS Lubbeek (vastenproject)   271,26 
Totaal Gris-toelagen onderwijsinstellingen   915,46 

    SIAL/Het Geleeg (onkosten Nl-les) 
39,21 

103,64 
    SIAL huur PC te Linden Sial-feest 08/07/06  123,00 
    abonnement tijdschrift “Wablief” t.b.v. de Nl les  24,00 
Totaal SIAL     289,85 
   Sabam voor Sint Maartensvuur   41,64 
   Sabam voor 11.11.11-concert   214,39 
   PBE-zaal: verzekering bij Ethias   24,54 
   Drukwerk 11.11.11 (drukkerij Nelma)  286,20 
   11.11.11-factuur campagnemateriaal  186,10 
   catering koorleden KONTRARIE  144,25 
   kosten beheer zichtrekening 2006  13,28 
Totaal 11.11.11     910,40 
  TOTAAL     2.115,71 
 



Overzicht van de 9 goedgekeurde projecten die elk 167 euro kregen toebedeeld.  
 

  Aanvrager Land Uitvoerder Titel project Sleutelwoorden Terugkoppelin
g Budget 

Gezochte 
bijdrage 
Lubbeek 

1 11.11.11-Lubbeek Burundi 

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

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

Mensenrechten, 
beleidsbeïnvloeding, 
gender 

11.11.11-
campagne in 
november 

140.000,00 21.000,00 

2 
Vredeseilanden-
Lubbeek Benin 

Centre International d'Eco-
Développement Intégré - 
CECODI 

Promotie van de productketen 
van niet conventionele 
voedingsbronnen 

Productie en vermarkting 
paddestoelen en 
slakken, gender, milieu 

Vredeseilanden-
campagne in 
januari 

136.932,00 20.540,00 

3 
Broederlijk Delen 
Lubbeek Filipijnen Coöperatie SOBAGROMCO 

Diversificatie van de productie 
van een landbouwcoöperatie 

Productie en vermarkting 
van kokos, fruit, 
voedingsgewassen; 
erosiebestrijding 

Campagne 
Broederlijk Delen 25.000,00 25.000,00 

4 
Roemenië-comité 
Lubbeek Roemenië Roemenië-comité Lubbeek 

Financiële en materiële steun aan 
het Roemeense adoptiedorp 
Lupsa 

Vernieuwing ramen 
dorpsschool 

via jaarverslag 
GRIS en 
gemeentelijk 
infoblad 

2.750,00 1.500,00 

5 
Wereldsolidariteit 
Lubbeek Guatemala 

Centro de Recuperación 
Nutricional Infantil Bethania 
van de Central General de 
Trabajadores de Guatemala 

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

Alfabetizering, opvang 
en hulp aan ondervoede 
kinderen 

Getuigenis door 
twee Lubbeekse 
leden van recente 
inleefreis 

5.000,00 min. 300 

6 
Amnesty International 
Briefschrijfgroep 
Lubbeek 

Wereldwijd AI-Vlaanderen 
Algemene steun voor de werking 
van Amnesty International 

Mensenrechten, politieke 
gevangenen, tegen 
doodstraf en foltering 

Gemeentelijk 
infoblad, GRIS 
website 

    

7 
Finca Bospas Forest 
Farm Ecuador Finca Bospas, El Limonal 

Aanleg en  beheer van een 
arboretum 

Bio-diversiteit, 
ecologische 
landbouwproductie 

Via de GRIS 280,00 280,00 

8 Damiaanactie India Damiaanactie India Hoop voor India Lepra en tuberculose-
bestrijding 

Campagne einde 
januari 

40 € per 
patient 
voor 

genees-
middelen 

  

9 Artsen Zonder Vakantie Benin Artsen Zonder Vakantie Medische zending november 
2006 naar hospitaal in Boko 

Medische interventies, 
opleiding, uitrusting 

Info-avonden van 
Jos Swinnen 11.200,00 5.600,00 



 
Bij het advies werd een gemotiveerde vraag geformuleerd om deze subsidiepost te laten groeien, zodat er een  ‘redelijk bedrag’ kan 
worden toegekend aan alle valabele projectaanvragen. 
Er werd voorgesteld om het budget I.S aldus op te trekken van 0.027% van de gemeentelijke begroting naar 0.035%. Deze vraag 
werd door het CBS niet weerhouden voor 2006, maar wel doorgeschoven naar het dienstjaar 2007 van de gemeentebegroting 
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SIAL 
 STEUNPUNT VOOR INTEGRATIE VAN  

ASIELZOEKERS TE LUBBEEK 

Jaarverslag 2006 

 
Contactpersoon: Christine D’aes. 

 

 

1. SIAL structuur en doelstellingen 
SIAL is een feitelijke vereniging met een losse structuur, zonder hiërarchie, en 

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

maken met personen die individueel de volledige verantwoordelijkheid dragen 

voor alles wat zij zeggen en ondernemen, en niet met een "instantie". 

Tegelijkertijd weten zij dat de vrijwilligers zich in hun engagement gedragen 

weten door een grotere groep. De vluchtelingen beslissen ook zelf of en hoe ze 

op ons onthaal een beroep doen.  

 

SIAL richt zich tot de kandidaat politiek vluchtelingen, die bij hun toewijzing 

aan het OCMW van Lubbeek, in Lubbeek of Tienen huisvesting krijgen van het 

OCMW. SIAL blijft ook contact behouden met de vluchtelingen die omwille van 

huisvesting of omwille van erkenning of regularisatie de gemeente verlaten en 

onderdak vinden in een andere gemeente. SIAL stelt zich ook open naar 

vluchtelingen die met ons in contact komen als vrienden of kennissen van onze 

Lubbeekse asielzoekers en ook naar andere anderstalige nieuwkomers niet-

kandidaat politieke vluchtelingen. Zij zijn welkom in onze lessen Nederlands en  

binnen de grenzen van onze mogelijkheden kunnen zij ook een beroep doen  op 

onze hulp in het algemeen (zie verder). 

 

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 SIAL-evenementen. 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 op de les Nederlands op zaterdagmorgen in het Geleeg biedt 

een uitstekend overlegmoment. Om belangrijke kwesties te bespreken worden er 

ad hoc overlegvergaderingen bijeengeroepen. 

 



 
Asielzoekers die al een tijd hier zijn, helpen actief mee aan het onthaal van de 
nieuwkomers.  

Zij helpen vooral als tolken om informatie door te geven over mutualiteit, 

procedure, bankverrichtingen,… 

Wij kunnen ook steeds beroep op hen doen voor hulp bij verhuis of andere 

klussen in het kader van het SIAL-werk. 

Zij zoeken actief mee naar materiaal dat andere vluchtelingen nodig hebben. 

Zij doen ook soms beroep op ons om kennissen en vrienden van hen te helpen  

Hun inbreng in ons werk betekent een grote meerwaarde 
 

SIAL is volledig onafhankelijk van elke politieke of ideologische organisatie, en is 

lid van de Algemene Vergadering van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (voorheen 

OCIV) 

 

MIDDELEN 
 
De vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk. 
De lokalen van het Geleeg worden gratis ter beschikking gesteld aan SIAL voor 
de lessen Nederlands. 

Veranda en tuin van een gezin in de Broekstraat staan elke zaterdagvoormiddag 
ter beschikking voor de kinderopvang tijdens de lessen Nederlands. 

Een lokaal voor bewaring van reservekleding en huishoudgerief wordt gratis ter 
beschikking gesteld van SIAL door de Zusters Dominicanessen.  
SIAL is lid van de GRIS en doet jaarlijks een aanvraag tot terugbetaling van 
bepaalde werkingsonkosten: 
- wekelijks glaasje fruitsap na de lessen Nederlands in het Geleeg 

- materiaal voor de lessen 

- huur van een zaal voor het jaarlijks open feest 

 

GIFTEN tvv SIAL:  
Kontrarie: 

Sponsoring KBC 1250 Euro 

 

2. SIAL lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
 
Op de algemene vergadering van 27 april 2005, werd SIAL officieel 

stemgerechtigd lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (voorheen OCIV). 



We namen dit jaar deel aan 2 ALV en 3 werkgroepen. Zo werkten we mee aan 

voorstellen over de nieuwe asielprocedure en standpunten i.v.m detentie, 

asielprocedure en andere beleidsvoorstellen. 

Ook namen we deel aan 2 provinciale bijeenkomsten van VWV  

Enkele vrijwilligers van SIAL namen deel aan manifestaties voor regularisatie 

van mensen zonder papieren. 

Vorming: deelname aan het colloquium van progress law over migratie en 

regularisatie op 10 maart 2006 

 

3.De lessen Nederlands. 
 
Het hele jaar door organiseert SIAL wekelijks twee lessen Nederlands: een voor 

beginners en een voor gevorderden, dit op zaterdag van 10u tot 12 u. 

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

Lesgevers: negen vrijwilligers, waarvan elke zaterdag twee aanwezig. 

Vervoer (geen openbaar vervoer naar Lubbeek centrum op zaterdagmorgen!) met 

een wisselend aantal vrijwilligers. 

Kinderopvang: 4 vaste vrijwilligsters. 

Aanwezige deelnemers aan de lessen Nederlands: tussen 2 en 17. 

We verwelkomden ook dit jaar weer enkele deelnemers niet-vluchtelingen. 

Opvang kinderen: 2 tot 12 kinderen tussen 2 en 16 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 actualiteit.  

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

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

iemand van SIAL te wenden:  

- documenten van allerhande instanties met de vraag om uit te leggen wat er 

instaat en of en hoe ze erop moeten reageren.  

- Vragen voor financiële hulp door SIAL (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. . 

 



4. 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. 

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

de winkel, de school, consultatie Kind en Gezin, culturele uitstappen… . 

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

- Aankoop in het groot van appels, peren en aardappelen bij producenten 
van Lubbeek, en levering en doorverkoop (zonder winst !) aan de 
vluchtelingen en andere Lubbekenaren zonder auto en met weinig 

financiële middelen. 

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

 de school 

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

 werken en participatie aan het verenigingsleven  

 - gemeenschappelijke culturele, sportieve en ontspanningsactiviteiten 

 - dringende humanitaire hulp 

 - korte kleine leningen (zie verder bij knelpunten) 

 - tussenkomst kosten Auxilia bijlessen, culturele activiteiten,   

 - tussenkomst voor buitenschoolse activiteiten, vakantie. 

 - Voorschieten van betalingen voor medische kosten, energie: in 2006 

 leende SIAL sommen van 10 Euro tot meer dan 500 Euro aan 
 alleenstaanden en gezinnen.  

 

5. Sociale steun 
 
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.  

Bij deeltijds werk, worden alle verworven inkomsten afgehouden van de steun 

door het OCMW van Lubbeek. Niet alleen is dit een soort van “werkloosheidsval”, 

maar soms lopen de kosten, die het werken met zich meebrengen zo hoog op, dat 

werken onbetaalbaar wordt.  Iemand werkte bijvoorbeeld 10 dagen in Asse. Dit 

kostte hem dagelijks 7 Euro aan vervoersonkosten. 

Wij hopen dat de nieuwe OCMW-raad het beleid hieromtrent grondig herziet.  

 



Het meest succesrijk blijven de inschrijvingen in opleidingsprogramma’s van de 

VDAB. 

Voor een werkzoekende werd vorig jaar een samenwerking opgestart met ATB 

(aangepaste trajectbegeleiding). Dit werd een teleurstellende ervaring: een 

starre, tijdrovende procedure, die uiteindelijk door een vrijwilliger van SIAL 

werd “kortgesloten” met een onmiddellijk positief resultaat: een tewerkstelling 

in de beschutte Werkplaats in Tienen. 
 
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 twee persoonskamer (in plaats van 

gemeenschappelijke kamer), dure behandelingen, medicatie en/of 

onderzoeken met een beperkte of onbestaande terugbetaling door de 

mutualiteit, worden zonder waarschuwing of overleg toegepast. SIAL gaat nu 

zo veel mogelijk mee om een behandelingsplan af te spreken in 

overeenstemming met de financiële draagkracht. 

- Opvolging van de therapeutische voorschriften en de eventuele problemen in 

verband met traditionele overtuigingen en regels hieromtrent. 

- Uitleg bij de bijsluiters van geneesmiddelen.  

- Contacten en opvolgen van consultaties bij Kind &Gezin  

- Contacten met diensten Gezinsondersteuning van K&G. Ook hier een 

teleurstellende ervaring: ondanks het professionele en vriendelijke onthaal, 

bleken de formalistische en rigide regels, opgelegd door de subsidiërende 

overheid, een daadwerkelijk opnemen van een programma 

opvoedingsondersteuning onmogelijk te maken. Bij de dienst 

gezinsondersteuning was ook weinig know-how voorhanden wat betreft 

interculturele vaardigheden.  



 
Administratief:  
- Hulp bij invullen en opvolgen van aanvragen voor studiebeurzen en kinderbijslag. 

- Hulp bij contacten met gemeentelijke administratie, politie, bankinstelling, 

sociale zekerheid, .... 

 

Juridisch: 
 
Hulp bij het opzoeken van juridische informatie bij problemen met werk of 

huurcontracten. 
Hulp bij het zoeken van een advocaat voor de asielprocedure of voor het in 
beroep gaan tegen een beslissing van het OCMW.  
Contacteren van de juridische dienst van Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Vlaams 

Minderheden Centrum 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 en daarna. 

Hulp bij de communicatie met de advocaat: in verschillende gevallen was de (“pro 

deo”) advocaat niet op de hoogte van de mogelijkheden en noden van zijn cliënt – 

kandidaat politieke vluchteling. Langs contacten met de juridische dienst van 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Vlaams Minderheden Centrum, dragen we bij tot 

een betere juridische hulpverlening. 

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

nodige administratieve stappen te zetten, die door de advocaat gevraagd worden 

en om de nodige documenten te verzamelen.  

- We waarschuwen ook voor gevaar van uitbuiting door sommige advocaten, 

vooral bij uitgeprocedeerde vluchtelingen, 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. 

 - Begeleiding op oudercontactavonden. 

 -  Begeleiding van huistaken 



 

Er is samenwerking met: 

- Gemeentelijke Basisschool van Binkom.  

- Vrije basisschool van Lubbeek  

- OKAN-klas van het St-Albertuscollege van Haasrode H. Hart 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.  

In alle genoemde scholen is er een grote zorg en engagement van het hele 
schoolteam.  
De samenwerking met de VZW Auxilia werd verder gezet. 

 

- Huisvesting :  

Voor het zoeken van een woonst voor de vluchtelingen, die het huis dat ze van 

het OCMW Lubbeek huren moeten verlaten, werden honderden, meestal 

vruchteloze telefonische oproepen gedaan naar huuradvertenties, door 

verscheidene SIAL-medewerkers. 

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

bereid zou zijn ze aan vluchtelingen te verhuren. 

 

- Regularisatie en naturalisatie 

Voor verschillende personen en families schreven vrijwilligers van SIAL 

persoonlijke brieven om hen te ondersteunen voor hun vraag tot regularisatie van 

hun verblijf op basis van art.9 art.3 van de vreemdelingenwet of voor hun vraag 

tot het bekomen van de Belgische nationaliteit. 

 

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. 

Bezorgen van materiaal en kleding voor nieuwkomers, ook aan sommigen die 

niet in lubbeek komen wonen. 

Meewerken aan de voedselbedeling,  

Helpen met tolken.  

 



Positieve evoluties in 2006: 

 

- Stookolie- en gasleveringen en herstellingen aan de installaties werden 

tijdig gedaan. 

- Dringende financiële steun (voorschotten op de steun) voor nieuwkomers 

werd minder omslachtig en de wachttijd was meestal aanzienlijk korter. 

De financiële hulp van SIAL voor kortetermijnleningen was slechts twee 

maal nodig voor een nieuwkomer. 

- Op voorhand aanvragen, door de sociale dienst van voorschotten en 

klaarmaken van attesten, bijvoorbeeld voor lijnabonnement, voor de 

nieuwkomers. 

- Grotere investering in een goed onthaal, in het bijzonder van de 

nieuwkomers, door de sociale dienst. 

- Voedselbedeling: gebeurde dit jaar respectvol en efficiënt. We hebben 

wel vragen bij het beperkte aantal mensen dat werd uitgenodigd. We 

denken dat veel meer mensen, zowel vluchtelingen als Belgische 

Lubbekenaren, zouden kunnen genieten van deze hulp. Wij houden ons 

beschikbaar om te helpen bij de verdeling van de voedselhulp voor alle 
begunstigden. 

 

Enkele knelpunten van de voorbije jaren kregen nog geen of een onvoldoende 

oplossing: 

 

DIFTAR : 
- in 2005 rekende het OCMW de hoge, forfaitaire onkosten van 25 Euro 

per gezin en 12 Euro per alleenstaande per maand aan voor 
huisvuilomhaling voor de vluchtelingen die (onder)huren van het OCMW 

Lubbeek. Na vruchteloze pogingen tot dialoog met het beleid van het 

OCMW richtte SIAL zich in 2005 tot het Centrum voor Gelijkheid van 

Kansen en Racismebestrijding. Deze interpelleerden het OCMW. Een 

evaluatie werd beloofd voor oktober, maar werd uiteindelijk pas gehouden 

in 2006. Het forfaitaire systeem blijft behouden. De bedragen zijn 

verlaagd naar 20 Euro en 9 Euro. SIAL blijft zich verzetten tegen deze 

fundamenteel onrechtvaardige regeling, die bovendien de doelstellingen 

van het DIFTAR-systeem ondergraaft 

- We vragen ook een nazicht van de volledige facturatie van Ecowerf voor 

alle huizen met terugbetaling van de te veel betaalde bijdragen.  



 

Wonen  

- Beschikbaarheid van woonsten: een aankooppolitiek van bescheiden 

woningen en verhuur, zou veel problemen van diverse OCMW cliënten 

oplossen en zou op lange termijn een voor het OCMW gunstige financiële 

strategie zijn. 

- Het rustige genot van de huurder: er is vooruitgang qua verwittigen van de 

huurders bij bezoek door sociale dienst of klusjesdienst. In het 

huurcontract is hier nog steeds niets aan veranderd 

- Rechtsonzekerheid over welke kosten inbegrepen zijn bij de 

huurcontracten.  

- Alleen korte tijdelijke huurcontracten:  

- Hoewel de duur van de contracten langer is geworden, namelijk. 1 jaar voor 

het eerste contract voor een familie, met daarna verlengingen van 6 

maanden, blijven de fundamentele bezwaren tegen deze regeling bestaan. 

- 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 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 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.  

In de praktijk werden geen mensen uit hun woonst gezet, maar de 

opeenvolging van huurcontracten van beperkte duur, brengt vooral in de 

families met kinderen veel onrust met zich mee. 

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

het OCMW te overleggen. 



- Een onduidelijk beleid rond de installatiepremie. Vanaf 2006 werd er met 

de nieuwkomers wel gesproken over de installatiepremie, maar de mensen 

moesten kiezen uit een vooropgestelde lijst van goederen, waar hun premie 

aan besteed zou worden. Dit gaf aanleiding tot veel frustratie, zowel aan 

de kant van de asielzoeker als bij de sociale dienst. Er is hierover verder 

overleg nodig. 

 

LSB 
 De leiding van de stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid ligt bij het OCMW. 

SIAL betreurt dat de kans werd gemist voor een duurzame en open uitwisseling 

van ideeën en een betere samenwerking tussen alle sociale actoren. Wij hopen 

dat de samenwerking in de toekomst terug opgenomen wordt. 

 
Beleid rond tewerkstelling: 

- Stroeve regeling voor het uitbetalen van aanvullende steun voor deeltijds 

werkenden, zodat deze mensen meestal een maand of in enkele gevallen 

enkele maanden op hun geld moeten wachten. 

-  Bij deeltijds werk worden alle verworven inkomsten afgehouden van de 

steun door het OCMW van Lubbeek. Niet alleen is dit een soort van 

“werkloosheidsval”, maar soms lopen de kosten, die het werken met zich 

meebrengt, zo hoog op, dat werken onbetaalbaar wordt. Bijvoorbeeld: 

iemand werkte 10 dagen in Asse, dit kostte hem dagelijks 7 Euro aan 

vervoersonkosten. 

- Wij hopen dat de nieuwe OCMWraad het beleid hieromtrent grondig 

herziet. 

 

Financieel 
- Steun dikwijls te laat uitbetaald. De maandelijkse uitbetaling van de steun 

gebeurde enkele malen met enkele dagen vertraging. Wij vragen ons af of 

de verantwoordelijke(n) voor deze vertragingen zich realiseren hoezeer 

de betrokken steungerechtigden hiermee in de problemen raken. 

- Uitbetaling van de steun: uitkering op het einde van de maand. Lubbeek 

hoort bij de 60% gemeenten, die de steun op het einde van de maand 

uitbetaalt. De uitkeringsgerechtigden moeten in dit systeem gedurende de 

eerste maand leven van hun eerste steun, zodat ze de volgende maanden 

met letterlijk nog minder dan het minimumbedrag moeten rondkomen.  

 

Alle openbare vergaderingen van de OCMW-Raad worden bijgewoond door 

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



Bij de raadszittingen van de voorbije legislatuur stelden wij bij de analyse van 

sommige voorstellen en besluiten, een ontstellend gebrek aan kennis vast over de 

concrete situatie van de vluchtelingen en over de vigerende regels en wetten 

over opvang van en steun aan vluchtelingen.  

Herhaaldelijk waren we geschokt door agressieve en krenkende uitspraken over 

de vluchtelingen (en over andere cliënten van het OCMW) en door de passieve 

(onverschillige? onwetende? goedkeurende? bange?) houding van de overige 

raadsleden.  

 

Wij hopen van harte dat de nieuw verkozen raad blijk zal geven van een actieve, 

kritische en constructieve ingesteldheid.  

 

 

SIAL voerde overleg met het OCMW en met het gemeentebestuur over de 
deelname van kinderen van vluchtelingen en andere kansarmen aan grabbelpas 
en vakantieopvang door L-Kids. Er werd een regeling getroffen voor de 
belangstellenden van dit jaar en er werd verder overleg in het vooruitzicht 

gesteld om een meer structurele regeling uit te werken voor de volgende 

jaren.  

 

 

7.SIAL gaat uit 
 

22 febr. 2006, informatieavond over Tsjetsjenië met film `Voices of Dissent' te 

Leuven 

Februari: theaterbezoek in het CC van Mechelen: “Romeo en Julia” door het 

gezelschap “fast forward”. 

25 februari: bezoek aan de tentoonstelling “made in Belgium” te Brussel. We 

kregen hiervoor vrijkaarten van Fedasil. De transportkosten werden door SIAL 

gedragen. 

Zon 5 maart: vrouwendag in het PIVO te Asse 

Zat 11 maart: voordracht door Ella Poljakova, voorzitster Russische 

soldatenmoeders Brussel. Organisatie Pax Christi Internationaal. 

18 maart: café mangé bij KWB Lubbeek 

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. 

20 mei: deelname aan wereldfeest Leuven 

28 mei: 'Dag van het Park'. 'Domein van Brakum' 

Juni: St. Martinusbuffet Lubbeek 



10 juni: Everybody Nyaga 2006 parochiecentrum Linden 

Juli: tuinfeestles bij een SIAL- gezin 

Juli: petanque op de parking van de POB Lubbeek 

25 juli: daguitstap naar zee: 33 volwassenen en kinderen een dag in Blankenberge 

Juli: SIAL bekostigde een vakantie in een jeugdherberg, langs Steunpunt 

Vakantieparticipatie voor een alleenstaande moeder en twee jonge kinderen 

November: deelname aan de voorbereiding van het 11.11.11 concert en bijwonen 

ervan. 

 

Volleybal met KWB in de Sporthal van Lubbeek gedurende het ganse jaar en 

deelname aan het stratenvolleybaltornooi. 

 

Bij sommige SIAL-vrijwilligers zijn de mensen ook bij hen thuis welkom om 
samen te eten, te praten, feest te vieren, … 

 

 

 

8. BESLUITEN 

 

- Voor de medewerkers van SIAL betekende ook 2006 een intensieve 
kennismaking met vele nieuwe diverse persoonlijkheden met hun 
respectievelijke culturele achtergrond. Door het beperkte aanbod van 

woonsten in Lubbeek, de nieuwe berekening van de quota voor toewijzing, 

en sinds 10 oktober de invoering van de nieuwe asielwet, hebben we dit 

jaar minder nieuwkomers verwelkomd. De nadruk lag meer op de hulp aan 

erkende vluchtelingen en aan mensen zonder papieren.  

- We zijn dit jaar ook enkele keren persoonlijk geconfronteerd met de 

problematiek van mensen zonder papieren: mensen die we al jaren kennen 

en die, sommigen met schoolgaande kinderen, na 5 tot 7 jaren een 

uitwijzingsbevel krijgen. Ze moeten overleven zonder financiële steun, 

zonder arbeidsvergunning en in de continue vrees om opgepakt en 

opgesloten te worden. Ze hopen op een uiteindelijke regularisatie van hun 

verblijf.  

 

- De samenwerking met de diensten van het gemeentehuis Lubbeek verloopt 

bijzonder correct, vlot en vriendelijk.  

 

- 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. 

 

Voor SIAL 

 

Christine D’aes 

Gerda Liekens 

Magda Verbeelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.11.11 actiecomité Lubbeek in 2006 
 

contactpersoon: Pieter Laga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking 
 
Na de evaluatievergadering van de campagne 2005 op 21 december 2005, 

vergaderde het 11.11.11-comité voor het eerst op 11 september en verder op 19 

oktober, waarop ook vertegenwoordigers van de 11.11.11-comités van de naburige 

gemeenten Bierbeek, Holsbeek, Rotselaar en Tielt-Winge waren uitgenodigd. 

 

De deur-aan-deur omhaling in de verschillende deelgemeenten 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 2006 vond plaats begin 2007. 

 

 

2. Inhoudelijke rapportering 
 

 De 11.11.11-actie 2006 bleef het accent leggen op de 

Millenniumdoelstellingen onder het motto “De Tijd Loopt”. 191 landen 

ondertekenden de doelstellingen om tegen 2015 de armoede in de wereld te 

halveren. De Vlaamse Noord-Zuidbeweging voerde actie met de slogan: “Stop de 

verstikkende voedselexport naar het Zuiden”. Milieu-, natuur-, consumenten- en 

Noord-Zuidorganisaties sloegen de handen in elkaar voor een leefbare en 

milieuvriendelijke landbouw in Noord en Zuid. Tegen 2015 moet de honger de 

wereld uit.  

 



 

Het programma gedurende het actieweekend bestond uit: 

- Het Sint-Maartensvuur op zaterdag 11 november door de Scouts Lubbeek, 
KLJ en KWB Lubbeek en Amnesty Lubbeek vanaf 19u. 

- Eveneens op zaterdag 11 november kookten de Scouts (VVKSM)-Linden 

spaghetti voor de jaarlijkse spaghettislag.  
- En op zaterdag 18 november organiseerde het 11.11.11-comité, in 

samenwerking met de genoemde naburige comités het jaarlijkse concert in de 
zaal PBE. Het machtige strijdkoor KONTRARIE (meer dan 80 uitvoerders) uit 

Herent bracht met hun programma ‘Klaprozen Rood’ een prachtig en kleurrijk 

optreden, dat niemand onverschillig liet.  

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

van Lubbeek broodzakken gebruikt met een tekst er op van de 11.11.11.-actie. 

 

3. Financiële opbrengsten 
 

gesponsorde wandeling De Linde 911,93 

Sint-Maartensvuur   1.274,17 

Koorconcert KONTRARIE 2.624,24 

Spaghetti Scouts St-Kwinten 1.922,80 

Straatcampagne 19.034,74 

TOTALE OPBRENGST 25.767,88 
 

 

Het totaal vertoont een stijging met 30 % t.o.v. 2005, een bemoedigend signaal 

na de daling van 3,5 % en 8 % in resp. 2005 en 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 2007 gepubliceerd.  

 

 

De GRIS kende een werkingstoelage goed van € 855,48 voor het 
propagandamateriaal, verzekeringskosten, de affiche en de flyers en de 
kosten van Sabam en de catering van de artiesten van het concert. 

 

 

 

 

 



Werkgroep Solidariteit Linden 

(Welzijnszorg-Broederlijk-Delen) 

Activiteiten 2006 
 
Contactpersoon: Lut Rubbens 

 

In Linden is een werkgroep "Solidariteit" actief, die vooral werkt rond de 

campagnes van Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Ieder jaar organiseren ze 

zowel bewustmaking als acties en concrete kennismaking met regionaal 

welzijnswerk.  

 

1. De campagne Broederlijk Delen  
De werkgroep concretiseert de nationale Broederlijk Delen –campagne voor 

Linden en ontwikkelt daartoe verschillende initiatieven. Dit gebeurt in de 

vastenperiode, voorbereiding op Pasen(februari). 

- Algemene planningsvergadering en opzet van de campagne. De klemtoon 

komt steeds meer te liggen op ‘bondgenootschap van verschillende 

organisaties en bewegingen met het Zuiden. De campagne richt zich op” het 

zuiden wil groeien”: de groei van de plattelandseconomie. 

Landbouworganisaties van de plaatselijke bevolking die hun eigen plannen 

waarmaken zijn tegelijk ‘oefenplaatsen voor democratie’.  

- Startavond Broederlijk Delen te Kessel-lo: documentatie,actiemodellen  

- Visualisatie in de kerk te Linden: duiding in de predikatie en de informatie  

- Ieder jaar organiseert de werkgroep in Linden een BRUNCH ten voordele 

van de actie Broederlijk Delen. Ook de wereldwinkel heeft er zijn stand. 

Het algemene concept werd in de algemene planningsvergadering van het 

werkjaar al besproken. 

- In het kader van Broederlijk Delen werd een informatieavond 

georganiseerd over Haïti, door Ilse van Quickelberghe en Jean-Luc Belche, 

die daar als arts in een ontwikkelingsproject werkten. 

 

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

(december).  

 - Voorbereidingsvergadering voor de liturgische invulling 

 - Betrokkenheid bij de”andere kerstmarkt”, die doorgaat in ACW-

 gebouwen van Leuven, en die een organisatie is van “Solidariteit” en 

 “Welzijnszorg” nationaal 

- Bezoek aan het toneel, met regisseur Niels Goovaerts, waarbij mensen uit 

’t Lampeke acteren. 



AAAmmmnnneeessstttyyy                              BBBrrriiieeefffsssccchhhrrriiijjjfffgggrrroooeeeppp      

IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll                                                         LLLuuubbbbbbeeeeeekkk   
SSSccchhhrrriiijjjfff   zzzeee   vvvrrriiijjj   

Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 

Overzicht activiteiten 2006 
 
Contactpersoon: Costeur Marianne 

 
De Lubbeekse briefschrijfgroep voor Amnesty International telde in 2006 

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 2006 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 2006, aan meewerkt is de 11.11.11 actie, meer bepaald 
verzorgen wij ‘de keuken’ van het St. Maartensvuur. 

 

 



KWB-activiteiten in het kader van Internationale Samenwerking, 

2006, gecombineerd met aandacht voor, en acties van 
Wereldsolidariteit. 

 

Contactpersoon: Guy Sprengers 

 

 

KWB-nationaal heeft het thema ‘Internationale Samenwerking’ hoog in het 
vaandel geplaatst. Activiteiten hier rond worden constant gepromoot, niet enkel 

nationaal, maar ook regionaal en lokaal. KWB Lubbeek wenst hierin een 

voorbeeldrol te spelen voor de KWB-verenigingen van de regio Noord-Hageland 

waartoe wij behoren. 

Wereldsolidariteit’, de ngo van de christelijke zuil, is doorlopend gepromoot 
tijdens KWB-activiteiten. Tevens is Wereldsolidariteit, in combinatie met KWB, 

vertegenwoordigd in de GRIS. 

 

Na de inleefreis naar Guatemala in 2005, waaraan twee bestuursleden van KWB 

Lubbeek (Guy Sprengers en Roland Van Criekingen) deelnamen, is 2006 vooral 

gekleurd door de getuigenissen die deze mensen gaven in de ganse regio. Elke 

getuigenis sloot af met een oproep van de Lentecampagne van 
Wereldsolidariteit, handelend over MD16, Milleniumdoelstelling 16, die zich 

specifiek richt op arbeid voor jongeren, vooral in de Derde Wereld.  

 

 

 

Zondag 15 januari: getuigenis voor ACV Scherpenheuvel-Zichem, in Averbode 
 

Donderdag 19 januari: getuigenis en oproep tot getuigenissen op de streek-
vergadering van KWB Noord-Hageland, in Aarschot 

 

*Zaterdag 4 februari: Getuigenis op Trefmoment ACW-GRIS in zaal Santro, 

ten behoeve van de Lubbeekse bevolking. 

 

Dinsdag 7 februari: getuigenis, georganiseerd door CM Kortenberg 

 

Dindag 21 februari: getuigenis, georganiseerd door CM Haacht 

 

 
Donderdag 2 maart: getuigenis georganiseerd door CM Zoutleeuw 

 



Vrijdag 3 maart: getuigenis op open KWB-avond in Herent 

 

Zaterdag 11 maart: getuigenis op regionaal KAV-weekend in Zutendaal 
 

Dinsdag 14 maart: getuigenis, georganiseerd door CM Sint-Joris-Winge 

 

Donderdag 16 maart: getuigenis, georganiseerd door CM Tienen, in Glabbeek 

 
*Zaterdag 18 maart: Café Mangé van KWB Lubbeek, met een aparte getuigenis  

over de Maya-bevolking in Guatemala, tezamen met het verhaal van een  

authentieke Guatemalateekse Maya-indiaan, die nu in België woont en werkt. 

Wereldkeuken met Fajita guatemalteca. 

 

Maandag 20 maart: getuigenis, georganiseerd door CM Oud-Heverlee. 

 

Dinsdag 4 april: getuigenis, georganiseerd door CM Diest 

 

Zondag 9 april: getuigenis voor KWB Boutersem 

 

Donderdag 13 april: getuigenis op de Witte Donderdagviering van KWB Sint- 

Joris-Winge 

 

Dinsdag 18 april: getuigenis, georganiseerd door CM Aarschot 

 

Donderdag 11 mei: getuigenis op de open Guatemala-avond in Betekom, 
kaderend  

in de Internationale week van Wereldsolidariteit 

 

Vrijdag 12 mei: getuigenis, georganiseerd door KAV Kortenberg 
 

*Zondag 14 mei: 14° stratenvolleybaltornooi KWB Lubbeek, met verkoop van  

Bloemzaad-matjes t.v.v. de Lentecampagne van Wereldsolidariteit. 

 
Vrijdag 9 juni: getuigenis, georganiseerd door ACV Boutersem 
 

Zaterdag 20 mei: promotie Wereldsolidariteit op Wereldfeest Leuven en op de  

‘Prikkeldag’ van KAV nationaal in Leuven 

 
Zondag 17 september: actieve deelname in promotie Wereldsolidariteit op de 

UZ Sport- en Speldag, in het sportkot Leuven 

 



Dinsdag 7 november: getuigenis voor de ACW-WS-afdeling Limburg in Hasselt. 

 
*11.11.11-periode: belangrijke deelname bij de huis-aan-huis-omhalingen. 
Tevens aanmaak en verkoop van warme wijn op het Sint Maartensvuur van 11  
november. 

 

*Zaterdag 18 november: actieve hulp bij 11.11.11-concert van Kontrarie 
 

 

 

*Aankondiging van deze activiteiten gebeurt door affiches, flyers, via mail en via  

het gemeentelijk Infoblad. 

Alle activiteiten zijn open voor zowel KWB-leden als voor niet-leden. 

Tijdens alle activiteiten promoot KWB wereldwinkelproducten. 

 

 

Briefing van de GRIS-vergaderingen en -activiteiten is een vast agendapunt op 

de  

maandelijkse KWB-bestuursvergaderingen. 

 

 

Verschillende KWB-bestuursleden zijn actief bij SIAL, 11.11.11,  Amnesty  

International, en bij de Wereldsolidariteit Stuurgroep Leuven. 

 

 

 

 

De KWB deed in 2006 geen beroep op de werkingskredieten van de GRIS. 
 
Wereldsolidariteit ontving 166 euro projectsubsidie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geleeg 
Activiteiten 2006 

 

Contactpersoon Mia Ulens 

 

 

 

Na de viering van “30 jaar Het Geleeg” in november 2005, werd een 

vervolgverhaal opgestart over het project “Are wa Majbalre” in Guatemala, een 

project rond alfabetisering.  

Dit verhaal kan gevolgd worden via de elektronische Nieuwsbrief. 

 

Via dezelfde weg werden de kaarsen van Bond zonder Naam nog eens in de kijker 

gezet. 

Behalve tal van wereldwinkelproducten werd nog steeds de alom gekende 

Mayahoning aangeboden en bleven de fruitsappen en wijnen de volste aandacht 

trekken voor verschillende feestjes en vergaderingen. 

 

Maar rechtvaardige voeding blijft toch het belangrijkste onderwerp waarrond er 

gewerkt wordt. 

Geregeld vinden leerkrachten met hun leerlingen de weg naar Het Geleeg om er 

wat meer op te steken rond rechtvaardige omgang met voedsel. 

 

Het Geleeg ging op verplaatsing en nam deel: 

- op 19 maart aan de Brunch van Broederlijk Delen in Linden 

- op 28 april aan het schoolfeest in de school van Pellenberg 

- op 7 mei aan het schoolfeest in de Gemeentelijke basisschool van Linden 

 

Dankzij de belangeloze inzet van vrijwilligers – waaronder dit jaar enkele 

nieuwelingen – blijft het mogelijk Het Geleeg open te houden op zaterdag van 10 

tot 16 uur. 

 

Meer info over het Geleeg op www.geleeglubbeek.tk of via e-mail 

geleeglubbeek@scarlet.be  

 

 

 

 

 

 



ROEMENIËCOMITE LUBBEEK - LUPSA 

JAARVERSLAG 2006 
 

 

Contactpersoon: Jaak Willemse 

 

Overzicht van de activiteiten.  
 

Inleiding 
 
Sinds 15 jaar al is ons comité actief in Lupsa (Roemenië). Hoewel 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 (mei) aan Lupsa  geweest door de familie 

Willemse als vertegenwoordiger van het comité, een som geld (1500 Euro)voor de 

school en een aantal materialen (speelgoed voor de kleutertuin) en kleding voor 

enkele arme gezinnen (Lazar, Stef, Bazau …) hebben overgebracht. 

 

b) Vergaderingen 

-28/7: verslaggeving bezoek aan Lupsa. 

-25/11: Algemene terugkomdag van alle Roemeniëcomités ingericht door ADR 

Nationaal 

 

Plannen 
In april 2007 wordt weer een bezoek ter plaatse gepland om actie te 

ondernemen voor de vervanging van de tandartsstoel in het dispensarium. Er zal 

een zekere som geld meegenomen worden om deze te bekostigen 

 

Conclusie 
Hoewel de situatie in Roemenië globaal vooruitgaat, blijft de steun aan lokale 

projecten toch nog noodzakelijk, omdat er daarvoor van overheidswege nog 

weinig financiële middelen voorzien zijn. Vooral projecten die de bevolking van 

het dorp in zijn geheel ten goede komen (onderwijs en gezondheidszorg) 

genieten de voorkeur in onze samenwerking met Lupsa . 

 



 

ARTSEN ZONDER VAKANTIE Lubbeek 
JAARVERSLAG 2006 

 

 
 

www.azv.be 

 

Contactpersoon Jos Swinnen 
Jos Swinnen is een op rust gesteld verpleger (prepensioen in 2003) uit 

Pellenberg die sinds 2004 op missie trekt voor Artsen Zonder Vakantie als 

vrijwilliger. 

 

Medisch-humanitaire missie in Boko-Benin van 10 nov 06 tot 26 nov 06 
Verslag van Jos Swinnen 
 
De voorbereiding verliep opmerkelijk rustig. Eenmaal beslist, namen de teamleden 

contact op met elkaar en we leerden elkaar informeel kennen. De briefing bracht geen 

verrassingen met zich mee, alleen werd de tijdsduur ingekort van 3 naar 2 weken, om 

praktische redenen. 

 

Op vrijdag 10 november was het zover. De bus: Pellenberg-Leuven, de trein:Leuven-

Brussel, de TGV :Brussel-CDG ze waren allen stipt op tijd. In de Thallys hadden we zelfs 

een privé-compartiment, zodat we fijn konden bijpraten. In Parijs was het aanschuiven 

en wachten. Ook moesten we van 9 naar 8 koffers minderen hoewel de kilo’s voor ons 4 

samen op 165 bleven staan. Maar we mochten embarkeren. Door de 

veiligheidsmaatregelen konden we wel eerst met 2 uur vertraging opstijgen. Veel 

passagiers werden bijkomend gescreend. 

Zodoende kwamen we eerst aan in het zwoele Cotonou om 21.30. We wisten wat ons daar 

te wachten stond: een chaotische bagagezoektocht, een avontuur. Maar het lukte en ook 

de chauffeur, Bernard van Boko stond ons op te wachten. We sliepen in AMCES en niet 

bij de buren. Airco was geen overbodige luxe 

 

Een goed ontbijt met de gekende ingrediënten, geldwissel in Amces en via Dassa reden 

we op 11/11 onze dagreis naar Boko, waar dr. Hounyet ons opwachtte en rondleidde. Ook 

Sylvain, onze kok werd hartelijk begroet en smakelijk geapprecieerd. Nog de 

kamerverdeling en toen was het nacht. 

 



Op 12 / 11  

De 7e dag rustte God maar op ons stond een eindeloze rij patiënten te wachten voor 

consultatie. Radio en tamtam hadden goed hun werk gedaan. Heel wat kloosterzusters 

kwamen van ver met gehandicapte en misvormde patiënten aanzetten, van wie velen een 

probleem hadden van neurologische oorsprong. 

Het merendeel werd gevormd door patiënten met klompvoet, spasticiteit, 

polioverlammingen, en specifiek voor de regio injectietrauma’s in de dijspier 

Ook enkele patiënten met toch uitgesproken brandwonden. 

Zeer veel patiënten kregen postoperatief een plaaster aangelegd. Gelukkig hadden we 

de beschikking over goed materiaal en synthetische gips .We konden ons werk 

deugdelijk afwerken en waren zeer tevreden. Twee voorbereide patiëntjes werden 

uitgesteld omwille van een plotse malaria-opstoot; eerst koortsvrij dan een chirurgische 

ingreep. Al de narcoses door dr. Thiery, anesthesist werden gedaan met ketamine en als 

bewakingsapparatuur hadden we een saturatiemeter, bloeddrukmeter en stethoscoop 

ter beschikking 

Ook een zuurstofbonbon en een aspiratiepomp waren voorradig. 

Er was een goede bloedleegte en de coagulatie werkte prima. 

De geneesheer-directeur assisteerde dr. Vreugde, onze orthopedische chirurg enkele 

malen maar viel uit omwille van een malaria-opstoot. De lokale verpleegkundigen Eleonore 

en Lamatou assisteerden beurtelings verschillende ingrepen. Zij hadden er duidelijk zin 

in. Zelf was ik dan omloop verpleegkundige en kon collega Kristine de patiënten op zaal 

verzorgen of de meegebrachte collis opendoen en sorteren. Hetzelfde gebeurde met de 

collis die al een jaar op uitpakken wachtten. 

We werkten gemiddeld van 08.00 uur tot 13.30, dan een lichte maaltijd en terug arbeid 

tot 20 à 21 uur, eenmaal zelfs tot 21.45, waardoor we de generatoren moesten vragen 

nog wat langer te draaien; we moesten immers ook nog eten. Meestal was het een 

overvloedig en lekker avondmaal en mochten we genieten van elkaars gezelschap bij 

Béninoise, Flag of Castel, met mate. 

De zeer donkere nacht onthulde ons prachtige sterrenbeelden. Gelukkig was onze 

anestesist-ornitoloog ook nog astrofysicus. Hij legde ons haarfijn uit waar Andromeda 

lag, de Stier en de Boogschutter….en de rest van het visuele nachtelijke uitspansel. 

 

Op 13/11 was er de proef voor de eerste operatiedag. Na een donkere nacht met veel 

hanengekraai in de vroege morgen werd de operatiekamer in orde gebracht, 

instrumenten gesorteerd, verpakt en gesteriliseerde apparatuur nagekeken en werd er 

met het echte werk gestart, namelijk een Syndactylie, knietenotomie, en een  

achillespeesverlenging, exploratie van brandwonden aan aangezicht, thorax en armen   

 

Op 15/11 was er een uitstel voor enkele patiëntjes wegens zware preoperatieve diarree, 

maar 2 soortgelijke fenomenen preoperatief noopten tot grote improvisatie. Het ging 

om polio en klompvoetingrepen. Helaas was er ook een biopsie van de knie van een 17 



jarige studente met een groot vermoeden van osteosarcoom met al 

ademhalingsproblemen 

 

Op 19/11 zondag was er de grote zaaltoer met wondverzorging en algemene gipswissel 

onder narcose. Ook de brandwondenpatiënten werden verzorgd. 

‘s Namiddags werd er gegeten in de stad Parakou, restaurant de Triangle en werd de 

quasi verlaten grote markt bezocht. In hotel Central was er een verbroedering met een 

Jamaicaans Engels koppel dat een visvijverproject was opgestart in de omgeving. Ook 

onze dames laboMSV waren aanwezig. 

We kwamen nog een stam cavaliers tegen op onze terugweg. Zowel paard als ruiters 

waren prachtig uitgedost.  

‘s Avonds was het diner chez Sylvain met een Belgische gast Ria. Zij leidde een 

humanitair project in Togo 

 

Op 20/11, maandag, was het weer gewone werkdag van 8 tot 13 en van 14 tot 21.45. Een 

uni en een bilaterale klompvoet, ons syndactyliepatiëntje werd verzorgd, een bilaterale 

polio, een bilaterale polio met telkens heup-, knie- en achillespeestenotomie en ook nog 

plaaster. We eindigden met het nemen en leggen van dijbeengreffe bij de 

brandwondedame.  Ik had bewondering voor haar moed en haar vraag om hulp. Zij moest 

daarenboven zorgen voor een vijfjarig jongetje, haar zoontje dat bij haar in het 

ziekenhuis verbleef. 

 

Op 22/11 kregen we versterking van twee artsen tropische geneeskunde uit Nikki. Een 

dame uit België werkte er aan lokaal tarief, en haar collega uit Nederland was nog in 

opleiding en zou 6 maanden in Benin verblijven. Zij deden beurtelings mee aan een 

bilaterale klompvoet, een achillespeesverlenging, een bilaterale polio.  In de late 

namiddag was er grote zaaltoer en wondnazicht, samen met mijnheer Lazare.  Hij is 

kinesist, revalidatietherapeut en heeft een ortopedische werkplaats in Parakou. Hij 

volgt steeds onze patiënten op na ons vertrek. Hij was vergezeld van Hélène ,een 

kinesiste uit Mons, die werkte voor een Zwitserse NGO. 

We namen afscheid van patiënten, hun familie, het personeel.  

‘s Avonds waren we uitgenodigd door de directeur, dr. Hounyet en zijn vrouw Rosaline in 

een restaurant in Parakou voor een afscheidsfeestje. 

 

Op 23/11 werden ballonnen, kleren, zeepjes, snoepgoed uitgedeeld aan de patiënten, 

familie en het personeel.  Er werden foto’s gemaakt en om 9.30 vertrokken we 

huiswaarts. Eerste halte was Dassa, waar dr. Hounyet nog vlug dag kwam zeggen. In 

Abomey bezochten we het koninklijke paleis en de ambachtelijke markt. In het zeer 

drukke en donkere Cotonou kwamen we laat toe in AMCES; eten, drinken en slapen. 

 



Op 24/11 bezochten we de artisanale markt in Cotonou, waar we werden belegerd door 

verkopers. In Porto Novo aten we in hotel Beau Rivage en bezochten we het etnologische 

museum. ‘s Avonds was er nog een diner in hotel du Port, waar we zeer interessante 

vrienden van Thiery ontmoeten. Hun humanitair project was de kinderen bevrijden van 

de slaafse huistaken, waardoor zij naar school zouden kunnen gaan. 

Om 24.00 uur zaten we in het vliegtuig, om 6.30 in Parijs en om 9.30 in Brussel. Ik was 

er nog juist op tijd om een gedeelte van de viering “25 jaar AZV-MSV” bij te wonen op 

25/11. 

 

Beoordeling 

Het was een zeer goede missie met volledige medewerking van plaatselijke artsen en 

verpleegkundig personeel.  Deze hebben heel wat ingrepen kunnen meedoen. Het was 

goed dat de chirurg zijn instrumenten sets bij had, want fijne scharen, pincetten, enz 

ontbreken toch wel. 

Zeer goed gipsmateriaal wat de afwerking van de ingrepen ten goede kwam. 

Aan de elektrische zaag en het coagulatietoestel wordt gewerkt. 
 

Ik bedank AZV voor de kans die zij mij gaven in Benin-Boko te kunnen helpen en werken. 

Ik bedank de teamleden: Maurits, Thiery en Kristine voor de fijne tijd die ik met hen 

mocht doorbrengen.  

Gegroet  

Hieronder de zendingen van AzV in 2006 – 2007  

 

Zendingen in  2006 
Nummer Aard van de 

zending 
Objectief per zending Stand van 

zaken 
06-BE-03 Orthopedie Herhaling basistechnieken Gepland 

 

Zendingen gepland voor 2007: 
Nummer Aard  

zending 
Se
m 

Objectief per 
zending 

Te 
rekruteren 
zendelingen 

Verbruikbaar 
medisch mat 

07-BE-

01 

Orthopedie 2 Mission humanitaire 1 

Orthopedist 

1 Anesthesist 

1 Operatie VK 

1 Zaal VK 

Orthopedie 

Anesthesie 

07-BE-

02 

Echografie 1 Continuation de la 

formation  

1 radioloog  

07-BE-

07  

Labo 2 Récapitulation des 

techniques de base 

2 Laboranten Labo 



BROEDERLIJK   DELEN   LUBBEEK en BINKOM 

 
Activiteiten 2006 

 
Contactpersoon: Mia Ulens 
 

 
 
 
‘Het Zuiden wil groeien’ 

 

Broederlijk Delen steunt de eigen plannen van het Zuiden. 

Door heel wat plaatselijke initiatieven in Lubbeek en Binkom werd de nationale 

actie Broederlijk Delen ondersteund. 

 

Op 20.01.06: startavond te Kessel-lo 

                      Documentatie, animatie en actiemodellen voor de plaatselijke  

  campagnes werden er voorgesteld. 

 

Op 01 en op 04/05 maart: verkoop van de 40dagen kalender ‘Het Zuiden wil 

groeien’. Een vastenbezinning met Broederlijk delen. 

 

Gedurende de 40dagentijd visualisatie en informatie in de parochiekerken werd 

er duiding gegeven in de predikatie en in  het Kerk en Leven blad  

 

 

 

Er was ook weer de brunch in Lubbeek St Bernard 

 

 

 

Bananenspel: BANANA BOOM BOOM een spel over de oneerlijke bananenhandel 

werd gespeeld met en door de vormelingen van Binkom.  

Ook hun ouders kregen even de kans om mee te spelen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Vredeseilanden-comité Lubbeek 
JAARVERSLAG 2006 

 

 

Contactpersoon Gerda Liekens 

 

Het Lubbeekse Vredeseilanden-comité organiseerde ook in januari 2006 naar 

goede gewoonte een lokale campagne. Negen vrijwilligers hebben een hele 

zaterdag lang solidariteitsartikelen verkocht in het grootwarenhuis Delhaize in 

Kessel-Lo. Dat bracht een totaal bedrag van 2.800,45 € op. 

 

Plannen om in 2006 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) werden uitgesteld omwille van de veranderingen 

die de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober zouden meebrengen. Het 

comité achtte het efficiënter om in 2007 met de nieuwe bestuursploeg aan de 

slag te gaan. Uit de rondvraag van de GRIS bij de politieke partijen is duidelijk 

gebleken dat de vier partijen die antwoordden allen volledig achter het voorstel 

staan. Het draagvlak daartoe zal dus vast wel gevonden worden. 

 

In 2006 vroeg het Vredeseilanden-Comité van Lubbeek gemeentelijke subsidies 

aan voor de ondersteuning van een onderzoeks- en vormingscentrum voor niet-

conventionele voedingsbronnen (vooral wilde paddestoelen en slakken) in Benin. 

Jaarbudget = 136.932 €, nog ontbrekend bedrag = 20.540 €. Het college kende 

167 € toe. 
 

 

 

 



Jaarverslagen van de vertegenwoordigers 

van het onderwijs: 
 
 
 
 
 
 
17. Vrije Basisschool ‘De Linde’ Linden    40 - 41 
 
 
18. Vrije Basisschool ‘Sint-Martinus’ Lubbeek   42 - 43 
 
 
19. Gemeentelijke Basisschool Linden    44 - 47 
 
 
17. Gemeentelijke Basisschool Pellenberg    48 - 49 
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Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 

tijdens het kalenderjaar 2006 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 werd overgemaakt aan APOPO, de 

antipersoonsmijnenorganisatie die ratten traint voor het opsporen van de mijnen, 

die vooral boeren en kinderen verwondt of doodt. 

Anita Huybens uit Lubbeek zet zich hiervoor in met haar keramieken 

klaprozenvelden. 

 

Februari 
 
Anders Wonen 
Spreekoefening i.v.m. de verschillende woonculturen over de hele wereld in het 

vierde leerjaar. De 11.11.11. kalenders worden gebruikt. 

 

maart  
 

De actie Broederlijk Delen werd ondersteund door initiatieven op landelijk vlak. 
Projectland is de Fillipijnen. 

Door middel van de vastenkalender verwerkt iedere klas dit tijdens de 

godsdienstlessen. 

 

Mei 
 

Aan de hand van foto’s uit de 11.11.11. kalender worden steloefeningen gehouden 

over moeders uit de hele wereld. 

 

November 
 

De gesponsorde wandeltocht van de vijfdes en zesdes tvv 11.11.11. bracht 900 
euro op. 

 



December 
 

Gezamenlijk startmoment voor de lagere school over Welzijnszorg. 

De adventskalender wordt gebruikt in de godsdienstlessen. 

Op 21 december wordt de actie afgesloten met een gezamenlijke kerstviering 

met het thema van welzijnszorg. 

 

Het hele jaar door wordt gewerkt met de kalenders van 11.11.11. in de 
klassen vanaf het derde leerjaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrije Basisschool St. Martinus te Lubbeek 

kalenderjaar 2006 
 

 

Contactpersoon: Rita Pauwels 

 

Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking tijdens het kalenderjaar 

2006 in de Sint-Martinus basisschool Lubbeek 

 

Januari 
 

De Damiaanactie staat centraal 

Een animator van de Damiaanactie kwam de filmvoorstelling “Hoop voor India” 

geven en gaf uitleg over de Damiaanactie die in verschillende landen werkt om 

lepra en TBC te bestrijden. 

Daarna werd er met materiaal in de klassen verder gewerkt rond dit project. 

Tevens werd het leven en werken van pater Damiaan hierbij besproken. 

 

Februari maart 
 

Opening van het project Broederlijk Delen:” Eerlijke bananenteelt in de 

Filippijnen.” 

De leerlingen van het vierde leerjaar openden dit project met een 

toneelvoorstelling: “Ricanara”. Zo werden de andere leerlingen aangespoord om 

tijdens de vasten aan dit project te werken. 

Gedurende deze periode werd er ook een film getoond over Ricanara. We konden 

zien hoe haar ouders meewerkten om op een eerlijke manier bananen te oogsten 

en te verkopen. 

Met aangepast materiaal konden de leerlingen aan dit project in de klas verder 

werken. 

De laatste week van de vasten werd er een vastenvoettocht gemaakt.  

Er werden heel wat euro’s bij elkaar gestapt en de opbrengst hiervan werd 

gestort aan Broederlijk Delen en aan de Damiaanactie. 

 

Oktober 
 

Missiemaand: de leerlingen hebben een abonnement op Missio. Dit is een 

maandtijdschrift en wordt het ganse jaar gebruikt in de godsdienstlessen. 

Ook het leven van Sint-Franciscus wordt besproken. 

 



November 
 

Op vrijdagavond 17 november werd er een Sint-Maartensveldtocht gemaakt. 

Samen met ouders en vrienden konden de leerlingen deze tocht maken. 

Onderweg werden er prachtige verhalen verteld en nadien kon je in onze school 

aan mooi versierde kraampjes lekkere hapjes gebruiken. 

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

Brussel. Ze maakten kennis met het multiculturele project: “ wonen op het dak.” 

 

December 
 

Tijdens de advent weken we rond Welzijnszorg. 

Dit jaar was het thema “Samen armoede uitsluiten” 

De leerlingen van het vijfde leerjaar openden dit thema met een toneel: “De 

uitnodiging”. 

De leerlingen maken kennis met Robin die uit een kansarm gezin komt. De 

jeugdbeweging gaat op weekend naar zee. Maar kan Robin mee? Heeft zijn mama 

geld hiervoor? 

Tijdens de advent zoeken de leerlingen uit hoe dit kan opgelost worden en 

gebruiken hiervoor het materiaal van Welzijnszorg  

De advent wordt afgesloten met een kerstviering in de kerk die verzorgd wordt 

door de leerlingen van het derde leerjaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 
Gemeentelijke Basisschool Linden 



 

Contactpersoon: Verheyden Liesbet 

 

Mondiaal project GBS Linden-  

Thema: zwart Afrika 
Doelgroep: kleuterschool en lagere school 

Bondige samenvatting van de activiteit: 
 
Tijdens de week van 2 tot en met 5 mei liep er op de gemeentelijke basisschool Linden een 
mondiaal project over zwart Afrika. Alle klassen van de kleuter en lagere school werkten mee 
in dit project. In elke klas werd het thema ondersteund door een educatieve workshop, vanuit 
de integratiedienst Leuven. De mensen die een workshop verzorgden waren allen van 
Afrikaanse origine. Het project werd uitgewerkt en ondersteund door een werkgroep van 
leerkrachten en ouders. Verschillende ouders verzorgden in samenwerking met de 
leerkrachten een activiteit in de klas vanuit eigen ervaring in Afrika of eigen interesse (zang, 
crea, verhalen, reis- en woon/werkervaringen kwamen aanbod). Op deze wijze werden de 
kinderen op een kindvriendelijke en creatieve wijze dichter bij de fascinerende aspecten van 
dit continent gebracht. 
De projectweek werd afgerond met een schoolfeest op zondag 7 mei van 14u tot 18u 
 
Doel van het project: 
De kinderen op een creatieve, speelse en educatieve wijze laten kennis 
maken met Afrika, het continent en verschillende culturen binnen Afrika. 
 
Partners in de samenwerking: 

� De kinderen 
� De leerkrachten 
� De ouders 
� Kleur Bekennen – Provincie Vlaams Brabant 
� Integratiedienst Leuven 
� Vereniging Umubano-Bisa: project school Simbi-Rwanda 
� GRIS Lubbeek 
� Wereldwinkel Lubbeek 
� Bib Lubbeek 

Voorbereiding: 
� Een werkgroep van leerkrachten en ouders startten net voor de kerstvakantie met de 

eerste voorbereidingen: ideeën samenbrengen, workshops selecteren, contacten 
leggen. 

� Contacten met de vereniging Umubano-Bisa werden gelegd. We kwamen samen met 
de voorzitster Claudine Mukeshimana en haar man Luc Cannoodt. De opbrengst van 
het schoolfeest zou gaan naar de ondersteuning van een lagere school in Simbi, 
Rwanda. De eerste steen voor een jumelage tussen de 2 scholen werd gelegd. 

� Meerdere samenkomsten van de werkgroep volgden om de projectweek en het 
schoolfeest vorm te geven en te concretiseren. 

 
Programma project week: 



� Zie bijlage 1 
� Volgende workshops werden gesubsidieerd door GRIS 
 

Leona,’ Op de markt in 
Afrika’, ‘Afrikaanse liedjes 
en dans. 
Via de integratiedienst 
Leuven – Leona is Congolese 
– kostprijs: € 330 + € 20 
vervoersonkosten 

Voor alle kleuterklassen én 
het eerste leerjaar 

Leona brengt op een 
creatieve, educatieve en 
kindgerichte wijze de 
leefwereld van de kinderen in 
Afrika dichterbij…Zij brengt 
allerlei materiaal mee, zingt 
met de kinderen en kleedt hen 
zoals de kinderen zich kleden 
in Afrika…. 

Mohammed Keita, 
Djembé – Afrikaanse 
percussie. 
Via de integratiedienst 
Leuven – Mohammed is van 
New Guinea – Kostprijs: € 
195 + € 20 vervoersonkosten 

Voor het 5de en 6de leerjaar 
+ Workshop op het 
schoolfeest 
+ Toonmoment met het 5de en 
6de leerjaar op het schoolfeest 

Mohammed leert de kinderen 
op een enthousiaste en 
drempelverlagende wijze de 
taal van de djembé  en brengt 
de Afrikaanse muziek en 
cultuur dichterbij in een 
afwisselend spel van groep en 
individu… 

Stella, Afrikaans koken –  
Via de integratiedienst 
Leuven – Stella is 
Nigeriaanse 
Kostprijs: € 65 + € 10 
vervoersonkosten + € 25,90 
ingrediënten 

Voor het 3de leerjaar Stella gaat op een speelse 
wijze met de kinderen aan het 
koken en toont hen de smaken 
en geuren van Afrika…. 

 
 
 

� De andere workshops werden gesubsidieerd door Kleur Bekennen. 
 

Pascasie, Kind zijn in 
Rwanda 
Via de integratiedienst 
Leuven – Pascasie is 
Rwandese 
Kostprijs: € 260 + € 20 
vervoersonkosten  

Voor het 2de en het 
4de leerjaar 

Aan de hand van 
waardeloos 
materiaal vertelt 
Pascasie over het 
leven van de 
kinderen en 
knutselt zij met de 
kinderen een bal. 

 
� Ouders verzorgden eveneens workshops in de klas aan de hand van eigen ervaring met 

het Afrikaanse continent, vaardigheden en ideeën.  
o Een greep uit het aanbod:  

� Zuster Marie-José Foulon van de Jacht kwam vertellen uit eigen 
ervaring en bracht materiaal mee om te illustreren. 

� Afrikaanse maskers maken met papiermaché. 
� Afrikaanse verhalen mét grime. 
� Afrikaanse zang 
� ….. 



 
Programma schoolfeest: 
 

� Een mix van workshops, toonmomenten van de kinderen, tentoonstelling van de 
gerealiseerde werkjes gedurende de projectweek, BIB-kwis, stand van de 
wereldwinkel, Afrikaans tapabuffet door de groep van Claudine Mkeshimana, de 
Rwandeze percussiegroep Afribel, enz….werd aangeboden, voor elke leeftijdsgroep 
was er wat voorzien. 

 
 
Informatie naar de ouders: 
 

� Van bij de start ging een oproep en info brief mee naar de ouders. Doel: Oproep om 
samen te werken, info over het project, het schoolfeest en het schoolproject in Simbi, 
Rwanda. Een demofilmpje met beelden van de school werd gemonteerd voor de 
infostand over Simbi. 

� De ouders werden uitgenodigd deel te nemen aan het Afrikafilmfestival dat kort voor 
en tijdens de projectweek liep in Leuven. 

� De film ‘Kirikou en de heks’ (Zuid-Afrikaanse tekenfilm) werd getoond op het 
schoolfeest in de filmhoek. 

 
Evaluatie: 
 
Sterke punten: Een gemengde kerngroep van leerkrachten en ouders creëert een draagvlak 
voor een degelijke werking en uitbouw van het project en het schoolfeest. Daarnaast zorgt het 
project voor een stimulerende duurzame samenwerking tussen ouders en leerkrachten die zich 
vertaalt in een positieve uitstraling om met de kinderen in de toekomst verder rond integratie 
te werken; 
Het schoolproject in Simbi biedt mogelijkheden om op een meer duurzame manier met de 
school en de kinderen te werken rond integratie en wereldburgerschap, het brengt een ander 
continent op hun niveau in hun leefwereld. De mogelijkheid van een verzustering met de 
school in Simbi wordt overwogen. 
Zwakke punten: Afstemming inhoud van de workshops op de voorbereiding in de 
klas….nog beter voorbereiden….(het was de eerste keer) Planning van andere activiteiten 
(verkeerspark, cultuurdag) maakten het tempo die week te druk.  
Lessen voor een volgend initiatief: Planning van andere activiteiten beter in het oog houden, 
misschien kiezen voor een volledige week (nu 4 dagen)….Lesvoorbereiding en inhoud van 
workshops verder uitwerken voor de toekomst . 
 
 
Verslag: Hilde Rombauts, voorzitster oudercomité GBS Linden 

 
 
 
 
 

Gemeentelijke Basisschool Pellenberg 
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 2006 



 

 

Contactpersoon: Clits Kristien 

 

 

Projectweek Afrika 
 

Na veel zoek- en denkwerk, was het op 24 april 2006 zover: onze projectweek 

van Afrika kon beginnen! 

Voor elke klas, voor elk kind was er iets. Klein en groot, iedereen kon wat leren! 

 

Het Afrikaanse liedje werd aangeleerd: “kye kye kule,.....” Uit volle borst en met 
aangepaste gebaren zongen alle kinderen elke dag vol enthousiasme het lied!  

Elke ochtend trokken de kleuters naar de grote speelplaats om samen met de 

andere kinderen de dag te openen! Zelfs enkele dappere ouders deden hun best 

om mee te doen! 

Na het Afrikaanse ochtendritueel ging iedereen naar de klas! 
 

In de klassen werd er verteld, geleerd en genoten! 
De kleinste kleuters maakten kennis met de “bruine” kindjes, hun huisjes, het 

schooltje. Er werd gedanst, gezongen en geknutseld!  

 

De tweede en derde kleuterklas gingen naar een Afrikaans kapsalon in de 
Tiensestraat te Leuven. Daar werden ze verwelkomd door twee Afrikaanse 

dames die de kleuters lieten kennis maken met hun winkel en kapsalon.  

 

In alle klassen maakten ze kennis met Olive, een meisje uit de omgeving van 
Bangui in de Centraal - Afrikaanse Republiek! Aan de hand van foto’s konden de 

kinderen het dagelijkse leven van Olive leren kennen. 

 

De kleuterklasjes werden omgetoverd in Afrikaanse musea. Vele ouders en 
kinderen hadden nog wel “echte” spullen van tantes en nonkels. Het waren één 

voor één prachtige en unieke stukken! 

 

De leerlingen van de lagere school leerden Jos Swinnen kennen. Jos is 
medewerker van Artsen Zonder Vakantie!(www.azv.be) Al enkele malen trok hij 

naar Rwanda of Benin om het verplegende personeel een handje toe te steken! In 

een boeiende en leerrijke powerpointpresentatie vertelde Jos over zijn werk. 

Iedereen werd er stil van. 

 

In de eerste graad toverde Leona de refter om in een heuse markt. Met een 



ingebeelde Afrikaanse autobus vertrokken de kinderen naar de markt in Afrika. 

Het werd een hobbelige maar leuke rit door het Afrikaans landschap! Op de 

markt werd er gewinkeld, gezongen, gedanst en gesmuld! 

 

De tweede graad mocht met Lily het Afrikaans kapsalon induiken: de meisjes, 
jongens en zelfs de juffen leerden vlechten maken in het haar. Alle kleuren en 

soorten vlechten werden uitgeprobeerd! 

 

Enkele ouders leerden zelfs de kinderen djembé spelen. 
In de derde graad gingen de leerlingen een dag naar het Afrikaans museum in 
Gent. 
Alle leerlingen konden gebruik maken van enkele Afrikaanse koffers met leuke 
spullen. 

 

De week werd afgesloten door een feest! Een markt, Afrikaanse winkeliers met 
hun karretjes, de wereldwinkel, Afrikaans dansen, een haarvlechtstandje, een 

tentoonstelling, een quiz, een babbelboom, Afrikaanse cocktails, een optreden 

van djembéspelende kinderen en een swingende djembégroep: het was er 

allemaal! De kinderen hadden zelfgemaakte cadeautjes geknutseld voor op de 

markt: kadertjes, djembés, hoofddoeken, draaitrommels, Afrikaanse 

theelichtjes, armbanden, maskers, parels, leeuwenkoppen, speelballen, 

papegaaien, armbandjes groot en klein,… 

Het werd een boeiende en leerrijke week voor alle kinderen. 

 

 
 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


