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11.11.11.ACTIE COMITE  GROOT LUBBEEK 

 

Werking 1983 tot 2010 

                

1983  Project: werkplaats voor onderhoud van landbouwgereedschappen op de Kaapverdische Eilanden. 

      opbrengst: ongeveer 148.758 fr 

      activiteiten: - rijstmaaltijd te Linden 

                     - geldinzamelingen 

 

1984  Project: Waterputten in Nampula, Mozambique.  

      opbrengst: 151.796 fr 

      activiteiten: geen buiten de geldinzameling 

 

1985  Project: Herbebossing te Cerca Carvajal, HAITI. 

      opbrengst: 208.852 fr 

      activiteiten: - Toneelopvoering: 'Het Machtig Reservoir' door Toneel Linden in de zaal PBE.   

                    - autowassen door Lagere scholen Linden 

                    - Spaghettidag door VVKSM Linden 

                    - geldinzamelingen 

 

1986  Project: Herbebossing te Cerca Carvajal, HAITI (vervolg project vorig jaar). 

      opbrengst: 330.704 fr 

      activiteiten: - Pak 'em Stanzi (organisatie CSC) in zaal PBE 

                     - BRT Big Band in zaal PBE 

                     - spaghettidag VVKSM Linden 

                     - auto's wassen door lagere scholen Linden 

                     - geldinzamelingen 

 

1987  Project: Waterputten te Saltadère, HAITI. 

      opbrengst: 338.268 fr 

      activiteiten: - Nacht van Lubbeek zaal PBE 

                     - spaghettidag VVKSM Linden 

                     - auto's wassen door Vrije Basisschool Linden 

                     - geldinzamelingen 

                     - tegelverkoop Achiel Vandegaer.  

 

1988  Project: Plattelandsontwikkeling te Pignon, HAITI 

      opbrengst: 461.276 fr 

      activiteiten: - 'Slisse en Cesar' door Toneel Linden zaal PBE   

 - St Maartensstoet en St Maartensvuur Lubbeek 

                      - spaghettidag door VVKSM Linden 

                     - geldinzamelingen 

                     - auto's wassen  

                     - tekenwedstrijd en prentkaarten in Lubbeek 

                     - wenskaarten verkoop te Linden.  

 

1989  Projecten:  - Gemeenschapsvorming en animatie te PIGNON, HAITI (vervolg vorig jaar). 

                  - Kinderverzorgingscentrum SANTA EMILIA, NICARAGUA. 

        activiteiten: - Nicaragua Info-avond met ontvangst Nicaraguaanse delegatie 

 - 'Vrouwen Geen Probleem' benefiet voorstelling door Toneelkring Zonnebloem, 

Lubbeek St Bernard. 

                     - St Maartensstoet en St Maartensvuur Lubbeek 

                    - spaghettidag door VVKSM Linden 

                     - geldinzamelingen 

                     - auto's wassen Lagere Scholen Linden 
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                     - aperitiefconcert Neo-ensemble, zaal PBE 

- rockconcert in PC te Linden, organisatie jongeren  

 opbrengst: 543.726 fr 

                    

1990  Projecten:  - Productie van weefsels door weduwencomité's van CUC in de provincie Quiche en  

Huehuetenango. 

                  - Gemeenschapsvorming en animatie te Pignon. 

       activiteiten: - Guatemala-infoavond 

                 - Toneelopvoering 'HELDENDEUGD' door Vuile Mon en zijn Vieze Gasten. 

                 - Sint-Maartensstoet en Sint-Maartensvuur Lubbeek 

                 - spaghettidag door VVKSM Linden 

                 - geldinzamelingen 

                 - auto's wassen Lagere Scholen Linden 

                 - contrastavond door Crescendo Pellenberg 

                 - prentkaartenverkoop 

                 - voorbereiding oprichting GROSH 

 opbrengst:  449.112 BEF (enkel weekend) 

 

1991  Projecten: - Begeleiding van slachtoffers van schendingen van mensenrechten in Chili. 

 - Gemeenschapsvorming te La Victoire, HAITI. 

 activiteiten: - Jeugdwereldfeest te Lubbeek 

- Oprichting GROSH 

- Chili-Infoavond met Rita CEUPENS over de Mensenrechten in Chili. 

  - Optreden van Dirk VAN ESBROEK & Juan MASONDO met het programma 

Guitarras Argentinas 

- Sint-Maartensvuur Lubbeek 

- spaghettidag door VVKSM Linden 

- geldinzamelingen 

- auto's wassen Lagere Scholen Linden 

- contrastnamiddag en -avond door Crescendo Pellenberg 

- boomplantactie te Lubbeek door Wereldsolidariteit 

- politieke actie: ondertekening manifest en plaatselijk netwerk 

- debatavond schuldenlast  

 opbrengst:  467.509 BEF  -  676.419 BEF (weekendactie + stortingen nationaal & partners) 

 

1992  Projecten:  - Infrastructuur voor en commercialisering van Brasilnoot in het noorden van Bolivia. 

                  - Programma van ontwikkeling en organisatie van boeren in het  departement Artibonite. 

      activiteiten: - Jeugdwereldfeest te Linden 

                     - Infoavond met Jan DE SMEDT: Ontwikkeling en Milieu 

                     - optreden JAYAC, een muziekgroep uit ECUADOR 

                     - Tweede Nacht van Lubbeek, zaal PBE 

                     - Sint-Maartensvuur Lubbeek 

                     - spaghettidag door VVKSM Linden 

                     - geldinzamelingen 

                     - auto's wassen Lagere Scholen Linden 

                     - contrastavond door Crescendo Pellenberg 

                     - politieke actie: uitdelen van (nep)geld om verkeerde geldstromen uit te beelden 

 opbrengst: 616.577 BEF -   852.091 BEF (incl. stortingen nationaal + partners) 

 

1993  Project: Ontwikkeling en organisatie van boeren in het departement  Artibonite. 

       activiteiten: - Jeugdwereldfeest te Lubbeek 

                     - Infoavond 'Wij geven het zuiden een gezicht' met Alma Vincent uit Haïti. 

                    - verblijf van Alma Vincent in Lubbeek gedurende drie dagen                       

  - Optreden van de Wannes VAN DE VELDE groep, zaal PBE 

                    - Sint-Maartensvuur Lubbeek 
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                    - spaghettidag door VVKSM Linden 

                    - geldinzamelingen 

                    - auto's wassen Lagere Scholen Linden 

                    - contrastavond door Crescendo Pellenberg 

                    - politieke actie: uitdelen van soja i.v.m. de voedselveiligheid. 

       opbrengst:  531.850 BEF - 800.810 BEF (weekend + stortingen nationaal + partners) 

 

1994 Projecten:  - Ontwikkeling en organisatie van boeren in het departement  Artibonite, Haïti. 

                 - Rwanda ná de noodhulp: Wederopbouw door coöperatieve groepen 

 activiteiten:  - Paneldebat 'Militaire humanitaire interventies' i.s.m. de GROSH (22 april 1994). 

- concert KEN N'DIAYE Senegalese muziek- en dansgroep (10 nov.) 

- autowas 

  - spaghettislag door VVKSM-Linden 

 - info-avond georganiseerd door het Rwanda-comité te Linden, bestaande uit 11 Lindense 

verenigingen (30 sept.) - medewerking aan de organisatie van de Rwanda-actie 

                   - politieke actie met H-kaarten (honger-kaarten) aan de verkiezingsbureau's op 9 oct. 

 - Sint-Maartensvuur te Lubbeek 

                   - geldinzamelingen 

                   - actie naar de scholen toe: ter beschikking stellen van het boek: 'Red de Aarde'. 

    opbrengst:  559.266 BEF - 816.370 BEF 

 Cultuurpenning 1994 toegekend aan het 11.11.11.-Comité Groot LUBBEEK 

1995 activiteiten:  - concert Khadja Nin 

  - autowas 

- spaghettislag 

- Sint-Maartensvuur 

 opbrengst: 732.013 BEF - 967.982 BEF 

 

1996  activiteiten:  - concert Jean Bosco Safari 

  - autowas 

- spaghettislag 

- Sint-Maartensvuur 

 opbrengst actie: 588.992 BEF - 914.139 BEF 

 

1997  activiteiten:  - Derde Nacht van Lubbeek 

  - autowas 

- spaghettislag 

- Sint-Maartensvuur 

- Actie voettekening 

 opbrengst actie: 644.062 BEF  - 966.202 BEF 

 

1998  activiteiten:  - concert TAM ‘ECHO’ TAM 

  - Info-avond met de Zuid-Afrikaanse gaste THOSAME TSOLO 

  - autowas 

  - spaghettislag 

  opbrengst actie: 726.296 BEF - 1.022.837 BEF 

 

1999  activiteiten:  - concert Gato and his Band Afra (Angola) 

  - Vietnam Info-namiddag: door de familie Andre en Greet De Smedt-Van den Broeck 

  - Worldshake actie 

  - autowas 

  - spaghettislag 

 opbrengst actie: 940.275 BEF - 1.295.477 BEF 

 

2000 activiteiten:  - concert "The Congee" samenwerking tussen de comités van Bierbeek, Holsbeek, Lubbeek, 

Rotselaar en Tielt-Winge 
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  - autowas 

  - spaghettislag 

 opbrengst actie: 825.611 BEF - 1.242.754 BEF 

 

 

2001  activiteiten:  - concert N’Faly Kouyate 

  - autowas 

  - Sint-Maartensvuur 

- spaghettislag 

- actie Tobin taks 

 opbrengst actie: 729.068 BEF - 1.174.376 BEF 

 

2002  activiteiten: - concert Ben Ngabo - AFGELAST 

  - autowas 

  - Sint-Maartensvuur 

  - spaghettislag 

 opbrengst actie: € 20.809,85  -  € 31.775,77 (of 1.281.831 BEF) 

 

2003  activiteiten:  - concert Banda Tropical 

  - Sint-Maartensvuur 

  - Gesponsorde wandeling De Linde 

  - spaghettislag 

 opbrengst actie: € 22.343,64  -  € 33.119,77 

 

2004  activiteiten:  - concert Dobet GNAHORE 

  - Sint-Maartensvuur 

  - spaghettislag 

 - Wandeling De Linde, Linden 

 - Marokko project Pellenberg 

 opbrengst actie: € 21.547,15 -  € 32.263,35  

 

2005 activiteiten: - concert François KENCY 

  - Sint-Maartensvuur 

- spaghettislag 

- koorconcert in de kerk van Linden 

- gesponsorde wandeling VBS “De Linde” 

 opbrengst actie: € 19.800,18 –  € 31.247,99 

 

2006 activiteiten: - concert strijdkoor KONTRARIE 

  - Sint-Maartensvuur 

- spaghettislag 

- gesponsorde wandeling VBS “De Linde” 

 opbrengst actie: €  25.767,88 –  € 36.668,85 

 

2007 activiteiten: - concert Aurélie NYIRABIKARI 

  - Sint-Maartensvuur 

- spaghettislag 

- gesponsorde wandeling VBS “De Linde” 

 opbrengst actie: €  20.453,51 – € 35.239,23 

 

2008 activiteiten: - Volkorenconcert 

  - Sint-Maartensvuur 

- spaghettislag 

- gesponsorde wandeling VBS “De Linde” 

 opbrengst actie: €  24.667.93 –  € 38.345.15 
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2009 activiteiten: - Vredesconcert RANS & FLAGEL 

  - Sint-Maartensvuur 

- spaghettislag 

- gesponsorde wandeling VBS “De Linde” 

 opbrengst actie: €  23.524,00 –  € 38.191,06 

 

2010 activiteiten: - Sint-Maartensvuur 

- spaghettislag 

- gesponsorde wandeling VBS “De Linde” 

 opbrengst actie: €  21.074,10 –  € 33.684,86 

 

 


