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Deze activiteit is een initiatief in samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS)

Lubbeek reist 
solidair de wereld rond

Tentoonstelling 
in de bib van 22 januari tot en met 12 maart 2022

Boekvoorstelling
In de bib op zaterdag 26 februari 2022 - 19u

‘Van liefdadig naar rechtvaardig’  
door Els Hertogen, directeur 11.11.11

Drankje achteraf - gratis

www.lubbeek.be

www.grislubbeek.be

inschrijven verplicht
• bij voorkeur via e-loket,  • bij voorkeur via e-loket,  
in de bib, via 016 63 17 34  in de bib, via 016 63 17 34  

of via bibliotheek@lubbeek.beof via bibliotheek@lubbeek.be
• tot en met 23 februari 2022• tot en met 23 februari 2022

• aantal deelnemers is beperkt• aantal deelnemers is beperkt

v.u. College van burgemeester en schepenen - Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek



Volg onze reis doorheen deze tentoonstelling. Volg onze reis doorheen deze tentoonstelling. 
We starten in Afrika. Voor Kisangani en Keten 
van Hoop reizen we naar Congo. Van daaruit 
trekken we naar Rwanda voor zowel de 
projectwerking van Mwana Ukundwa als van 
Impore. Vervolgens reizen we naar Gambia bij 
Halaai Xale. Uitgerust steken we de Zuid-Atlanti-
sche Oceaan over om Suyana Peru te bezoeken. 
Daarna laten we ons meevoeren op de Stille 

Oceaan en komen aan in Guatemala, waar we 
halt houden bij WSM. 
Om de cirkel rond te maken vliegen we naar 
Palestina, waar we bewonderend kijken naar 
de Palestijnse Circusschool. Daar beginnen we 
aan de laatste etappe van onze reis, die eindigt 
in Nepal, waar Belgium Brick Children School 
Friendship werkzaam is.

Lubbeek reist solidair de 
wereld rond

De fundering voor de solidaire internationale samenwerking in Lubbeek vind je terug in de GRIS 
Lubbeek. GRIS staat voor Gemeentelijke Raad Internationale Samenwerking. Deze organisatie telt 
vijftien verenigingen die zich belangeloos inzetten, wereldwijd. 

SIAL, Amnesty en 11.11.11 ook leden van de GRIS, verleggen dan weer de grenzen met hun lokale 

acties. Ieder kwartaal houdt de GRIS een Algemene Ledenvergadering - samen met de lokale 

politieke vertegenwoordigers - waar de inhoud, knelpunten en evolutie van onze projecten 

uitgebreid aan bod komen. Waar nodig werken we samen of steken we helpende handen uit.


