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Aan alle gemeenteraadsleden van Lubbeek, aan alle leden van de GRIS, aan alle medestanders
voor méér en betere Internationale Samenwerking
Het hoofdthema in de werking van de GRIS in 2018 was de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
van de Verenigde Naties, die we aanwenden als leidraad voor het ontwikkelen van een ‘Lokaal
Mondiaal Beleid’ als alternatief voor het actuele ‘Beleid Internationale Samenwerking’. We doen
dat via de ‘Agenda 2030’.
Dat precies de GRIS zich aandient als trekker voor het uitwerken van deze globale,
internationale doelen op lokaal niveau is niet zo vreemd. Denk globaal, doe lokaal was altijd al de
leuze van de GRIS. Tot 2030 willen we, samen met alle partners, de 17 SDG’s (Sustainable
Development Goals), die zich over alle beleidsdomeinen uitstrekken, vertaald zien naar de
Lubbeekse situatie. De GRIS blijft zich hierbij focussen op de dimensie Internationale Solidariteit of
beter: het Lokaal Mondiaal Beleid, met thema’s als fairtrade (ook met duurzame lokale
productie!), partnerschappen van Lubbeekse personen en organisaties in ontwikkelingsprojecten,
ethisch bankieren, enz.
Op 25 april vroegen we, samen met het OCMW, vóór en tijdens de gemeenteraad om de
engagementsverklaring, goedgekeurd in december 2017, in praktijk te brengen via een actieplan.
De oprichting van een ‘Raden Generaal’ die alle adviesraden overkoepelt en gecoördineerd wordt
door een bevoegd ambtenaar zou hierbij de eerste aanzet moeten zijn.
Ook bij onze activiteiten in 2018 stonden de SDG’s centraal. Op de wereldmarkt, op
Lubbeek Feest en op de H-eerlijke Markt waren we aanwezig met het koffiebonen SDG-spel om de
Lubbeekse bevolking vertrouwd te maken met deze ambitieuze doelstellingen. Een artikelenreeks
in het infoblad ondersteunde deze betrachting. In september werden 16 vertegenwoordigers van
verenigingen die zich verdienstelijk maken voor een duurzame samenleving in Lubbeek, gehuldigd
al ‘lokale helden’.
Ook de 14 lidorganisaties van de GRIS vertalen hun doelstellingen steeds meer naar de
SDG’s in zowel hun Noord als in hun Zuidacties. Lees er hun individuele verslagen maar op na
verder in dit jaarverslag!
2018 was ook hekkensluiter van deze legislatuur. In voorbereiding van de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober schreven we een ‘Memorandum voor een Duurzaam
Lokaal Mondiaal Beleid’ in Lubbeek. Hierin formuleren we onze verwachtingen en ambities voor
de verdere uitbouw van de GRIS en het beleid Internationale Samenwerking. We vroegen alle
politieke partijen naar hun mening en intenties ten aanzien van deze materie. Het memorandum
en de antwoorden van de politieke partijen kan u lezen op www.grislubbeek.be. We hopen
hiermee een goede onderhandelingsbasis te hebben aangediend voor het uitschrijven van het
meerjarenplan 2019 – 2024.
We doen dit hopelijk samen met heel vele noodzakelijke partners!

Johan Flamez
Voorzitter GRIS
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WAT DEED DE GRIS IN 2018?
1. Besturen en vergaderen
De Algemene Ledenvergadering (ALV) bestaat uit de schepen Internationale Samenwerking (IS) en
de ambtenaar bevoegd voor internationale samenwerking, afgevaardigden van de zetelende
politieke partijen en het OCMW en alle leden van de GRIS en sympathisanten.
De ALV is een ‘open’ vergadering, wat betekent dat iedereen die zijn komst aan de voorzitter
meldt, er welkom is.


Teneinde een optimale samenspraak en inspraak te bieden aan de leden van de GRIS, opteren
we er voor om meerdere maal per jaar de ALV bijeen te roepen.
In 2018 gebeurde dat vijf maal (1 maart, 12 maart, 31 mei, 27 september en 13 december). Er
werden in totaal 79 aanwezigheden genoteerd. De vergadering van 12 maart was een extra
vergadering in voorbereiding van het politieke memorandum.



Het Dagelijks Bestuur (DB), uitgebreid tot de kerngroep van zeven personen, komt minstens
één maal per ALV samen om deze voor te bereiden.
Het DB kwam vier maal bijeen in voorbereiding van de ALV.



Er waren in de loop van 2018 drie werkgroepen actief: de Fairtradetrekkersgroep
(permanent), de werkgroep AfrikaFilmfestival (jan-mei) en de werkgroep Wereldmarkt (meijuni)



Op 21 september werden 16 ‘Lokale Helden’ feestelijk gevierd. Het zijn alle organisaties uit
Groot Lubbeek die zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt rond Duurzame
Ontwikkeling.

2. De agenda in 2018
Tijdens elke ALV werden de activiteiten van de lidorganisaties opgevolgd in hun planning,
uitvoering en evaluatie en werd er informatie uitgewisseld over actiemodellen en thema’s. Er was
ook telkens een agendapunt financiën, waar zowel werkingskredieten voor lidorganisaties, het
budget sponsoring als de projectsubsidies aan bod kwamen.
Alle uitgebreide verslagen van de vergaderingen zijn te vinden op www.grislubbeek.be


We hadden enkele gastsprekers in 2018.
- Lien Van der Schueren kwam opvolging geven van hun project in Oeganda. Het project
rond afvalbeheer in Kampala moest om praktische redenen worden aangepast.
- Margot Vermeiren kwam haar project in Nepal voorstellen.



Op 7 februari volgde Johan Flamez een opleiding/vorming rond de implementatie van de SDG’s
(Sustainable Development Goals) in het Lokaal Mondiaal Beleid (gemeentelijk beleid
Internationale Samenwerking)
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Op 15 maart was de GRIS vertegenwoordigd door de voorzitter op de burgerbevraging,
georganiseerd door de administratie van Lubbeek.



Op 25 april werd het jaarverslag 2017 aan de gemeenteraad voorgesteld. Vooraf werden de
gemeenteraadsleden verwelkomd in de inkomhal van de raadzaal met een info- en
animatiestand omtrent het Lokaal Mondiaal Beleid, waar de SDG’s en de agenda 2030 centraal
stonden. Het politieke memorandum werd hen overhandigd.



Op 11 oktober nam Saskia Shelfaut deel aan de startdag voor een vernieuwd project rond
fairtradegemeentes



We ondertekenden als GRIS de petitie tegen de al te dure geldtransportkosten van migranten
naar de herkomstlanden. Vele banken rekenen een tarief van 7% aan. De petitie vraagt die te
herleiden tot maximaal 3.5%



We stelden aan het CBS de vraag om de resolutie te onderschrijven voor een kernwapenvrije
samenleving. We kregen als antwoord dat de gemeenteraad in 2017 deze resolutie heeft
verworpen, maar dat de gemeente Lubbeek wel de vredesvlag hier voor heeft aangekocht en
die op de gepaste data zal uithangen.



Op de ALV van 13.12 stelde Kurt Vermoesen een ontwerptekst voor van een nieuw
participatieproject dat zal worden uitgewerkt door de administratie van Lubbeek in de
volgende jaren.



In diezelfde ALV werd afscheid genomen van Jo Pierson als schepen I.S. en van Kurt Vermoesen
die promoveert naar de dienst ‘Organisatie’.

1. OPVOLGING ACTIVITEITEN VAN DE LIDORGANISATIES


Er werden op elke ALV agendapunten voorgesteld door de lokale werkingsgroepen. Hiervoor
verwijzen we ook naar de verslagen van de lidorganisaties verder in dit jaarverslag.
Kwamen op de agenda in 2017: de 11.groep Lubbeek (politieke actie, activiteiten, deur aan
deur en broodzakkenactie), Wereldsolidariteit (Schone Klerencampagne), Artsen zonder
Vakantie en Chaines de l' Espoir (Ketens van Hoop) met Jos Swinnens verslaggeving van zijn
missies, SIAL (Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Fedasil), Okra Binkom met een filmnamiddag
in Santro, HIA, Halaai Xale, Nicamigos, Kisangani, Palestijnse Circusschool en Fifala.



De werkgroepen (Fairtrade , Afrikafilmfestival en Wereldmarkt) rapporteerden op elke
vergadering de stand van zaken en vroegen medewerking aan de aanwezigen.



Op initiatief van Werner Boulaert van Groen Lubbeek, nam een groep stappers deel aan de
Refugie Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen op 20 september. De 3 aanvragen voor
sponsoring vanuit de GRIS werden goedgekeurd voor een totaal van € 300.



Op initiatief van Kurt Vermoesen werd de aangepaste ledenlijst voorgelegd aan het
schepencollege en werd een vereenvoudiging van de aanvraagformulieren voor het verkrijgen
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van subsidies Internationale Samenwerking doorgevoerd. Tevens werden 8 leden van de GRIS
opgenomen in de Vrije Tijdsgids van de gemeente Lubbeek.

2. VERSLAG VAN DE WERKGROEPEN
Lubbeek Fairtradegemeente en H-eerlijke Markt


Na het succes van de H-eerlijke markten van vorige jaren werd door de fairtradetrekkersgroep
besloten het initiatief te herhalen in oktober 2018. Schepen Jo Pierson zorgde voor een extra
budget.
Op 7 oktober ging de H-eerlijke markt door in samenwerking met ‘Het Feest van het
Landschap’. 25 standhouders brachten zowel lokale producten als derdewereldproducten
alsook info aan de man. De centrale organisatie lag bij Kurt Vermoesen. Wagawa
(volksmuziekgroep rond Saskia Schelfaut) en het Argentijns Tango Trio van Katrien Bos uit
Linden zorgden voor een gesmaakte muzikale omlijsting. De evaluatie was erg positief.
Met dit initiatief bestendigde Lubbeek zijn fairtradelabel voor 2018.



Saskia Schelfaut bracht een presentatie omtrent de vernieuwde campagne voor 2019 van de
fairtradegemeentes. Het hele programma wordt verdiept en verbreed naar de Duurzame
Ontwikkeling Doelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, de criteria worden uitgebreid voor
zowel gemeentes als voor verenigingen en er komt een nieuw logo. Begin 2019 wordt een
nulmeting geïntroduceerd, die dan later zal dienen voor de permanente evaluatie via de Fair-oMeter.

Zie ook www.fairtradegemeenten.be en klik op “Lubbeek”.

Het Afrikafilmfestival Leuven in Lubbeek





In 2018 werd voor de vierde maal op 20 april een schoolprogramma aangeboden. Vier scholen
gingen in op het aanbod. In de voormiddag genoten een 20-tal leerlingen van de GBS Binkom
van de jeugdfilm Animals United in zaal Santro. In de namiddag kwamen een 80-tal leerlingen
van de beide scholen uit Linden en de GBS uit Pellenberg dezelfde film zien in de kerk te
Linden.
Voor de avondfilm werd ‘The Chocolat Case’ gesmaakt door een 50- tal aanwezigen.
De opbrengst van de avond ging naar het project Suyana Peru, dat werd voorgesteld door
Francis Deblauwe uit Lubbeek.

De Wereldmarkt op Het Oktaaf en GRISstandjes op Lubbeek Feest
Op initiatief van de schepen Jo Pierson werd er door het college voor 2018 (in tegenstelling tot
2017 en 2018) dan toch de toelating gegeven om als GRIS de Wereldmarkt te organiseren in
samenwerking met Het Oktaaf, een organisatie van de parochieploeg Lubbeek. Voorwaarde was
om ook mee te werken als GRIS met Lubbeek Feest op 8 juli.
Met de logistieke steun van de gemeente werden op 10 juni in het kasteeldomein ’t Serclaes 15
standen opgesteld door lidorganisaties van de GRIS. Moses Camara uit Gambia verzorgde er
workshops djembé en twee muzikanten van SIAL zorgden voor de muzikale omlijsting. Er was
eveneens een Quiz voor kinderen met kleine prijsjes.
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Op zondag 8 juli was de GRIS aanwezig op Lubbeek Feest! Met het koffiebonenspel rond de SDG’s
en een stand van SIAL, waar o.a. sleutelhangers werden vervaardigd uit afvalcanvas.

Ethisch bankieren
Hoewel ethisch bankieren uitdrukkelijk vermeld staat in de meerjarenplanning is dit onderwerp
in 2018 niet geagendeerd.
De gemeente Lubbeek heeft € 200.000 geplaatst op een ethische spaarrekening van TRIODOS, de
enige zuiver ethische bank in België. We konden niet achterhalen hoe de stand van zaken bleef in
2018.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Agenda 2030 als leidraad voor een Lokaal
Mondiaal beleid tijdens de volgende legislatuur
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's genoemd) zijn de
opvolgers van de Milleniumdoelstellingen die in 2015 af liepen. Op elke ALV van de GRIS werden
deze ter sprake gebracht en werd er gezocht hoe deze kunnen dienen als kader voor een
ontwikkelingsbeleid en hoe ze kunnen worden geïmplementeerd in de lokale Lubbeekse politiek.




De gemeenteraad van december 2017 bekrachtigde de engagementsverklaring van de VVSG
Ook de OCMWraad bekrachtigde deze engagementsverklaring.
In voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd er door zowel
het Dagelijks Bestuur als door de Algemene Ledenvergadering een Politiek Memorandum
opgesteld dat de verwachtingen en de krijtlijnen voor het beleidsplan 2019 – 2024 resumeert.
Als kader hiervoor werden de SDG’s en de Agenda 2030 genomen, zoals we dat in de teksten
van zowel de VVSG als van de 11.koepel konden vinden. De volledige tekst is te vinden op
www.grislubbeek.be
- Er wordt uitgegaan van minimaal het behoud van wat er is
- Door verhoging van het bedrag van de projectsubsidies in functie van het toegenomen
aantal aanvragen vragen we een groeipad van het budget van 1.5 euro per inwoner
actueel naar 2.5 euro op termijn. Ook vragen we een soepeler switchen van de ene
subpost naar de andere.
- De huidige ambtelijke ondersteuning (10% FTE) zou in het ruimere kader van de
Agenda 2030 ingebed moeten worden in een fulltime ‘Mondiale
duurzaamheidsambtenaar’ die de coördinatie op zich neemt van de implementatie van
SDG’s in Lubbeek. Hiertoe moet een Raden Generaal worden opgericht overheen de
bestaande gemeentelijke adviesraden. Thema’s als het burgemeester convenant
(klimaatactieplan), ethisch bankieren, diversiteit e.a. horen hier ook thuis.
- Op die wijze streven we naar een evolutie van het beleidsthema ‘Internationale
Samenwerking’ naar het beleidsthema ‘Lokaal Mondiaal Beleid’

Lokale Helden
Op 21 september werden door de GRIS en de schepen duurzaamheid Geert Bovyn, 16 ‘Lokale
Helden’ gevierd met een feestelijke zitting in de raadzaal van het gemeentehuis. Hiermee sloot
Lubbeek aan bij het initiatief van VVSG, dat verdienstelijke burgers of verenigingen die een of
meerder duurzame doelstellingen (SDG’s) in praktijk brengen, in de bloemetjes wilde zetten.
Tijdens de receptie achteraf werd er vlot genetwerkt tussen al deze geëngageerde Lubbekenaren.
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Er werden van het budget van de GRIS 2 reeksen herbruikbare plakstickers aangekocht met de 17
symbolen van de SDG’s. Eén reeks werd verspreid aangebracht op de voordeur van het
gemeentehuis, de bib van Lubbeek en de feestzaal Libbeke. De tweede reeks werd reeds
herhaaldelijk gebruikt bij het SDG koffiebonenspel.

Bevraging van de politieke partijen in Lubbeek
In voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd er aan alle
politieke partijen van Lubbeek een vragenlijst toegestuurd waarin gepeild wordt naar de
voornemens en de ambities van de partij met betrekking van het Lokaal Mondiaal Beleid in
Lubbeek. Daarvoor werden de agendapunten uit het politiek memorandum vertaald naar concrete
vragen over de situatie in Lubbeek. Het overzicht van de antwoorden is te lezen op
www.grislubbeek.be
Deze antwoorden zullen in 2019 de basis vormen voor het overleg met de nieuwe bestuursploeg
over het beleidsplan Lokaal Mondiaal Beleid 2019 – 2024 in Lubbeek.
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COMMUNICATIE
1. De webstek
www.grislubbeek.be
De website combineert informatie over de structuur, de historiek en de actualiteit van de GRISwerking. U vindt er onder andere de aangepaste aanvraagformulieren en reglementen voor de
subsidies.
Er is ruime aandacht voor de lidorganisaties en hun activiteiten. Ook de campagnes van hun
koepelorganisaties krijgen er publicatieruimte.
De eigen activiteiten van de GRIS, zoals de organisatie van het Afrika Filmfestival te Lubbeek, de
Wereldmarkt en de H-eerlijke Markt worden er in aangekondigd en gepropageerd.
De redactie brengt eveneens verslag uit van actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen in de regio
Leuven en specifiek in Lubbeek die het veld van Internationale Samenwerking beroeren.
Ten slotte onderhoudt de redactie een kalender met een overzicht van vorming en activiteiten.
Er is een permanente link naar de blog van Ivan Godfroid, verantwoordelijke voor Rikolto in Oost
Congo en ooit lid van de GRIS Lubbeek.
Webadministrator is Guy Sprengers. De eindredactie is bij Johan Flamez.

2. Het infoblad
De GRIS en zijn lidorganisaties proberen een reguliere aanwezigheid aan te houden met artikels in
het infoblad.
Alle projecten die subsidies hebben verkregen worden ook gevraagd hun project kort voor te
stellen via het infoblad.
Er werd een reeks artikelen gepubliceerd omtrent de SDG’s die telkens drie doelstellingen aan bod
liet komen. In 2018 kwamen de eerste 9 aan bod.

3. Communicatie door lidorganisaties
De belangrijkste communicatie blijft deze die de lidorganisaties zelf voeren naar de Lubbeekse
bevolking over hun thema’s en activiteiten. Ze doen dit door affiches, flyers, bussen en
infopanelen, maar steeds meer ook door mailing, websites, facebook en andere sociale media.
Uiteraard vinden de deelnemers ook uitgebreider informatie tijdens de activiteiten zelf.
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WIE WAS ER LID VAN DE GRIS IN 2018?
De GRIS telde in 2017 zevenendertig personen op de adressenlijst:
Er waren 21 stemgerechtigde leden: zij vertegenwoordigen de lokale actiegroepen in Lubbeek,
waarvan het lidmaatschap bekrachtigd werd door het college van burgemeester en schepenen
Als niet stemgerechtigd lid noteren we:
 De 6 afgevaardigden van de politieke partijen;
 De schepen I.S. en de ambtenaar;
 Er waren ook 8 niet-stemgerechtigde sympathiserende leden aangesloten, waarvan 4 uit het
onderwijs.
De 37 ingeschreven personen vertegenwoordigen:

1. Veertien lokale actiegroepen:




11.11.11., Amnesty International, Broederlijk Delen en Welzijnszorg, Wereldsolidariteit, Artsen
zonder Vakantie en Keten van Hoop;
SIAL (steunpunt integratie asielzoekers Lubbeek);
De 4de pijlerorganisaties: Fifala (Mali), Mwana Ukundwa (Rwanda), Hands in Action (Filipijnen),
Vzw Kisangani (Congo), Fairytale (Kenia), Isimbi (Rwanda), Nicamigos (Nicaragua), Puriy (Peru),
Haalai Xale (Gambia), Belgium Brick School Foundation (Nepal) en de Palestijnse Circusschool.

2. Scouts Lubbeek
3. De zes Lubbeekse politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad en het
OCMW Lubbeek.
4. De vijf onderwijsinstellingen van Groot Lubbeek.

Contactpersonen
Voorzitter
Johan Flamez
Tel: 016/73 48 98
johan.flamez@telenet.be
Ondervoorzitter
Christine D’aes
Tel: 016/82 26 44
christine.daes@telenet.be
Secretaris
Guy Sprengers
Tel: 016/63 52 51
Guy.sprenger@telenet.be
Penningmeester
Pieter Laga
Tel: 016/62 09 41
piet.laga@skynet.be
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De schepen Internationale Samenwerking
Mevr. Pierson Jo
Tel: 0495/69 09 50
Gemeentehuis, Gellenberg 16
jo.pierson@lubbeek.be
De ambtenaar I.S.
Kurt Vermoesen
Tel: 016/47 97 52
Gemeentehuis, Gellenberg 16
kurt.vermoesen@lubbeek.be
Het algemeen contactadres van de GRIS is intsamenwerking@lubbeek.be.
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VOORSTELLING VAN DE KERNLEDEN

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.
Contactadres: piet.laga@skynet.be of 11groeplubbeek@gmail.com

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: ailubbeek@gmail.com

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

Zijn ngo's die sensibiliseren (hier) en projecten (in het Zuiden) ondersteunen: Broederlijk Delen
‘Omdat het Zuiden plannen heeft’
Welzijnszorg 'Armoede uitsluiten’.
Beide campagnes bieden materiaal en mogelijkheden (scholen, jeugdgroepen, parochies) vooral
tijdens de campagneperiodes.
VBS Lubbeek organiseert elke jaar een actie rond Broederlijk Delen.
Contactadres Lubbeek: mia.ulens@belgacom.net
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Fairytale vzw wil minder fortuinlijke kinderen en moeders meer kansen geven. Fairytale steunt ze
met de verkoop van fairtrade artisanale hebbedingetjes die je kan gebruiken bij het uitdelen van
een traktatie ter gelegenheid van een geboorte, verjaardag, trouw, communie…
Alle producten worden gemaakt door vrouwengroepen uit Kenia, Ecuador, Peru, Nepal en India.
Zij krijgen een eerlijk loon voor hun werk, opleidingskansen en werkzekerheid. Bovendien
investeert Fairytale de winst die zij maakt, integraal in een aantal projecten voor kinderen uit het
zuiden.
Contactadres: barbara.brugmans@telenet.be

SIAL (Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek)
Informele groep van vrijwilligers die vluchtelingen met raad en daad bijstaat in het uitbouwen van
een nieuw leven in het gastvrij Lubbeek.
Contactadres: christine.daes@telenet.be

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.
Contactadres: guy.sprengers@telenet.be
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Via onze hulporganisatie “HandsinAction.be” leggen we een rechtstreekse link naar de Filipijnen.
Een aantal Belgisch-Filipijnse gezinnen besloten om de handen in elkaar te slaan om het thuisland
beter te kunnen ondersteunen.
Contact: Dirk & Gina Nijs-Dablio, info@handsinaction.be

Mwana Ukundwa Association
Ondersteunt weeskinderenproject in Rwanda waaraan een 420-tal kinderen zonder toekomst een
betere toekomst wordt gegeven via scholing, gezondheidszorgen, voeding en nestwarmte.
Contact: Dirk Maes dirk.maes15@telenet.be

Kisangani vzw
Kisangani vzw steunt het Plattelandsontwikkelingsproject dat ontstaan is aan de Faculteit
Wetenschappen in Kisangani. Wij werken met dorpsgemeenschappen en scholen. Het geheel
bestaat uit vijf deelprojecten:
 De akkerbosbouw met teelten
 De visteelt
 De kweek van varkens, kippen en konijnen
 De rijstteelt
 Het eiland Mbiye: kweek en teelten en bescherming van het woud
In Batiamaduka, in Masako en op het eiland Mbiye steunen we scholen en leren er
landbouwmethoden aan.
Contact: Wouter en Rina Gevaerts-Robben, brabant@kisangani.be

FIFALA VZW steunt projecten rond vorming, scholing & gezondheid van jongeren & volwassenen
in Mali.
Contact: Magda Heireman, magda@heireman.be
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In België coördineert de VZW Suyana Peru de fondsenwerving voor een aantal projecten, onder
meer Puriy.
Puriy is een sociale onderneming die zeer mooie babyschoentjes maakt in natuurleder. In Villa El
Salvador, Lima, Peru, stelt zij vrouwen te werk die vaak slachtoffer waren van geweld. Op die
manier kunnen zij terug een nuttige plaats vinden in de maatschappij en beter voor hun gezin
zorgen. De jarenlange samenwerking tussen KULeuven en Universiteiten in Lima leidde 7 jaar
geleden tot de oprichting van de NGO Padma om deze vrouwen te helpen met psychotherapie en
ook op juridisch en medisch gebied.
Contact: De Blauwe Francis, fdbgm@hotmail.com

Nicamigos vzw
Het project Corazones Unidos (CU) is één van de vier ontwikkelingsprojecten van de
koepelorganisatie Nicamigos. Corazones Unidos biedt ambulante zorg aan mensen met een
handicap in de regio Terrabona in Nicaragua. En dit sinds 2011.
Het project is in België een aparte werkgroep van de vzw Nicaraguacomité Lommel en in
Nicaragua geïntegreerd binnen de NGO Prosalud van Dr. Toon Bongaerts.
De werking van CU wordt volledig gesuperviseerd door de NGO Prosalud.
De werkgroep in België bespreekt en volgt het project van hieruit inhoudelijk op en staat tevens in
voor de financiële ondersteuning.
Contact: Anne Bongaerts, Anne-bongaerts@hotmail.com

Halaai Xale, Gambia
Haalai Xale staat voor ‘Welkom kinderen' en is vzw die zich kleinschalige projecten wil realiseren in
Gambia West-Afrika, met de focus op continuïteit en duurzaamheid.
In New Yundum ondersteunen we een school op pedagogisch vlak, met een groentetuin en het
voedselproject.
We zorgen ervoor dat de kinderen dagelijks een warme maaltijd hebben. Het boren van een
waterput is dan een volgende stap in ons project. In het dorpje Kartong ondersteunen we de
gemeenschap met een women's garden, een groentetuin voor en door de vrouwen.
Haalai Xale bestaat uit 4 vrijwilligers wonende in Lubbeek.
Contact: Astrid Costermans, costermans.astrid@gmail.com
https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia
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Belgian Brick School Foundation Nepal
www.brickbybrick.be
De Belgium Brick Children School Foundation begon meer dan zes jaar geleden met de bouw van
de Brick Children School in de vallei van Kathmandu in Nepal. De BBCSF staat in voor de
infrastructuur, onderhoud en IT materiaal. In de school wordt kwalitatief basisonderwijs gegeven
aan de Brick Children, die samen met hun ouders leven en werken in de steenbakkerijen.
Contact Luc vandegaer, vandegaermottie@hotmail.com

Palestijnse Circusschool
www.palcircus.ps

Palestijnse kinderen zijn in dit bezet gebied niet in staat om een normaal leven te leiden. Er zijn tal
van problemen van verschillende aard. Met de circusschool focussen op de individuele problemen
van de kinderen. De meesten zijn getraumatiseerd door het geweld dat ze rond zich zien, militaire
controles aan de checkpoints, geweerschoten van op de muur, gewelddadige huiszoekingen …
Contact Hélène Huybens
joris_devlieghere@hotmail.com
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FINANCIËN
Het budget Internationale Samenwerking 2017 bedroeg 22.000 euro en bestond uit 5 onderdelen:
 Projectsubsidies: € 14.000
 Subsidies voor de activiteiten van de lidorganisaties: € 2.300
 Sponsoring: € 2.000
 Fairtrade: € 3500 voor het organiseren van de H-eerlijke markt op 7.10
 Werking GRIS: € 200
Werkwijze
 Het subsidiereglement bepaalt dat de GRIS zelf geen budget mag beheren behalve dit van de
eigen werkingskosten (€ 200).
 De aanvraag voor werkingskosten van de lidorganisaties (€ 2.300) moet rechtstreeks aan het
college van burgemeester en schepenen gezonden worden met kopie naar de GRIS. De GRIS
adviseert, het college beslist en betaalt.
 De aanvraagformulieren zijn vereenvoudigd en kunnen nu helemaal elektronisch gebeuren.
Een uitprint met handtekening hoeft niet meer.
 De gemeentescholen zijn uitgesloten van deze subsidie omdat ze een jaarlijks budget van de
gemeente ontvangen, waarin de kosten voor Internationale Samenwerking vervat zit.

Overzicht van de werkingskredieten voor de
lidorganisaties
De volgende bedragen werden goedgekeurd door het CBS en uitbetaald:
1. Afrikafilmfestival: € 410 voor de organisatie van de filmnamiddag en –avond
2. 11.groep Lubbeek: € 780.23 voor de organisatie van de activiteiten tijdens de actieperiode
in november
3. Okra Binkom: € 126.94 voor de organisatie van een filmnamiddag in Santro tvv BBSF Nepal
4. Wereldmarkt 10.06: € 360
5. Sickers SDG’s: € 197.84
6. Lokale Helden: € 350
Van de 2.300 voorziene euro werden er in totaal € 2.224.30 uitgegeven.

Fairtrade
Van de 3.500 begrootte euro werden € 3.303.57 uitgegeven voor de organisatie van de H-eerlijke
markt op 7 oktober.

Eigen werkingskosten GRIS
De volgende bedragen werden van de rekening van de GRIS betaald:
1. € 50 voor het beheer van de website
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2. € 60 geschenkjes (klaproosjes), € 42.10 extra kosten wereldmarkt en € 35.71 voor aankoop
materialen Lubbeek Feest op 8 juli 2018.
Van de 220 euro is bijgevolg € 187.81 uitgegeven.

Het budget sponsoring
Van het budget sponsoring werd in 2018 € 300 besteed aan de deelnemers van Refugie Walk van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en € 200 aan het project Humasol Oeganda, gedragen door Lien
Van der Schueren uit Lubbeek en € 200 voor het project in Haïti van Margot Vermeiren.
Van de voorziene 2.000 euro werd dus € 700 uitgegeven.

De projectsubsidies
Er werden voor het budget van € 14.000 voor 2018 in totaal veertien projecten ingediend bij het
College van Burgemeester en Schepenen.
De GRIS onderzocht de voorstellen en adviseerde alle veertien aanvragen ontvankelijk en binnen
de criteria van het subsidiereglement. Ze zijn gesitueerd over de vier continenten en werken met
valabele partnerorganisaties. De betrokkenheid van en naar de Lubbeekse bevolking werd
bevraagd en ook hier voldeden de veertien projecten in ruime mate.
Op de ALV van 27.09 werd het bezwaar tegen Halaai Xale, ingediend door de vertegenwoordiger
van Lubbeek Leeft, weggestemd.
De gemeenteraad van december volgde dit advies en kende elk project € 1.000 toe.
De projecten zijn de volgende:
 Campagne tegen de negatieve impact van de mijnexploitatie in Indonesië (11.groep Lubbeek)
 Verbetering van chirurgische kinderzorg in de regio Hoog-Katanga in DR Congo (Keten van
Hoop)
 Een circusproject voor kinderen in Palestina (Palestijnse Circusschool)
 Ondersteuning vakbondsorganisatie in de informele economie in Guatemala
(Wereldsolidariteit)
 Onderwijs en gezondheidszorg in Rwanda (Mwana Ukundua) en Simbi, (De Stip Linden), Congo
(vzw Kisangani), Mali (Fifala), Nicaragua (Corazones Unidos), Peru (Suyana/Puriy), Nepal (BBSF)
 Inrichting van een ziekenhuis in de Filipijnen (Hands in Action), Handicap International
(Klaprozenproject Lubbeek)
De indieners werden gevraagd hun project voor te stellen door een artikel in het gemeentelijk
infoblad.
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11.groep Lubbeek
Contactpersonen:
Pieter Laga piet.laga@skynet.be
Arnout Fierens arnout.fierens@skynet.be

1. ‘ALLEMAAL MENSEN ONDERWEG NAAR BETER’-CAMPAGNE 2018 IN LUBBEEK
Lubbeek ijverde ook in 2018 voor rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen:










Op zaterdag 10 november was er het Sint-Maartensvuur door de Scouts en KLJ Lubbeek en
Amnestygroep Lubbeek. Dat is een gezellig kampvuur met hapjes en drankjes waar iedereen
welkom is, in de scoutslokalen van Lubbeek.
Opbrengst: 1.084,85 euro.
Op zondag 11 november serveerden de Scouts en Gidsen van St-Kwinten Linden heerlijke
spaghetti voor alle inwoners en hun gezin op de jaarlijkse spaghettislag. Dat resulteerde in een
mooie opbrengst: 4.198,50 euro.
De leerlingen van de 5e en 6e klas van de Vrije Basisschool ‘De Linde’ stapten op vrijdag 9/11
hun jaarlijkse voettocht, gesponsord door ouders, familieleden, vrienden en buren. Het
jaarthema ‘Allemaal mensen op weg naar beter’ werd tijdens de lessen besproken. Ze
wandelden een stevig bedrag bij elkaar: 1.004,02 euro.
75 vrijwilligers gingen op pad voor de huis-aan-huisomhaling, in alle deelgemeenten. We
verzamelden daarbij in alle deelgemeenten 6.679,20 euro contant geld. We verkochten 235
pakjes stiften, 230 pakjes wenskaarten en 250 tabletten chocolade.
Pellenberg Buurt! Op 17/11 vond in Pellenberg voor de derde keer, in navolging van het St.Maartensvuur in Lubbeek, een buurtevenement plaats. Er was weer een grote respons van de
plaatselijke verenigingen, en een mooie opkomst de avond zelf. Met een hapje en een drankje
werkten de Pellenbergenaars aan lokale verbondenheid, maar ook aan internationale
solidariteit! De opbrengst voor 11.11.11 bedroeg 1.289,62 euro.
Het Sint-Kwinten koor van Linden organiseerde op 11 november in de kerk van Linden, ter
gelegenheid van de 100ste verjaardag van de wapenstilstand in 1918 en van het 40 jarig
bestaan van het koor, een Vredesconcert. Het batig saldo na aftrek van alle kosten bedroeg
390 euro en werd aan 11.11.11 overgeschreven.
Een mooie geste vanwege het koor.

2. WAAROVER GING DE 11.11.11-ACTIE 2018?
Allemaal mensen onderweg naar beter
Thema voor 2017 én 2018 was vluchtelingen en migratie, met een warme oproep tot solidariteit
en menswaardige oplossingen.
Na een geslaagd eerste campagnejaar liet 11.11.11 het thema vluchtelingen en migratie niet los.
Miljoenen migranten en vluchtelingen zijn net als wij #AllemaalMensen onderweg naar beter. Een
veilige thuis, een gezond klimaat, gelijke rechten, een goede school, betaalbare zorg... We
verdienen allemaal een waardig leven. We zijn #AllemaalMensen met dromen en verwachtingen.
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De laatste tijd werd migratie vooral gezien als een probleem. Te midden van dat harde discours
brachten wij met deze campagne een warme boodschap. Wij willen een menselijk migratiebeleid.
Grondoorzaken aanpakken
11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor duurzame verandering. Vorig jaar stond onze campagne in
het teken van migratie en vluchtelingen. Ook dit jaar, in 2018, plaatsen we het thema centraal in
onze campagne. We vragen een rechtvaardig migratiebeleid dat de grondoorzaken van migratie
aanpakt, maar ook veilige en legale migratieroutes aanbiedt. Een beleid dat niet vervalt in een wijzij-verhaal, maar gebaseerd is op correcte feiten en cijfers. Een beleid dat verbindt.
We voeren deze campagne niet alleen. Zo'n 80 organisaties uit verschillende sectoren steken de
handen in elkaar om deze campagne kracht bij te zetten.
Dat we campagne voeren over migratie en vluchtelingen is niet toevallig. De cijfers spreken voor
zich. Er zijn wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht voor conflict en vervolging.
Miljoenen anderen migreren omwille van armoede, toenemende ongelijkheid,
klimaatverandering... Oorzaken waar wij, samen met onze leden, elke dag aan werken.
Onze eisen bleven ook in 2018:
1. Pak de structurele oorzaken van migratie aan, niet de symptomen. Zet in op de strijd tegen
armoede, ongelijkheid, klimaatverandering.
"De grond wordt steeds droger en er is een groot tekort aan water. Mijn familie is afhankelijk
van de aarde. Ik besloot om te vertrekken en elders middelen te zoeken om mijn familie te
onderhouden". (Aboucar, Senegal)
2. Zorg voor veilige routes zodat vluchtelingen en migranten niet sterven of misbruikt worden
onderweg.
"Ik was op weg naar Europa en moest door de Libische woestijn. Het was er verschrikkelijk. We
zaten dagen in de laadbak van een pick-up. Wie er vanaf viel, bleef alleen in de woestijn
achter".(Oumie, Gambia)
3. Behandel hen als volwaardige burgers eenmaal ze hier zijn.
"Ik wil hier in België graag studeren en de taal leren. Hopelijk kan ik hier mijn leven weer
opbouwen. Teruggaan is geen optie, daar is oorlog". (Bilal, Irak)
4. Praat op een eerlijke en correcte manier over migratie.
"Kijk naar ons, wij profiteren niet. Wij willen studeren en werken. Maar in ons land gaat dat
niet. Ik wil bijdragen aan de samenleving." (Robert, Liberia)
11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging toont aan dat er een groot draagvlak is
voor solidariteit met vluchtelingen. Zo werd de campagne ondersteund door 80
partnerorganisaties. De verschillende prikkelende acties werden sterk opgemerkt onder meer
door een groter gebruik van de sociale media.
De boodschap van solidariteit lijkt ook aan te slaan op het politieke niveau. De eis voor meer
veilige en legale toegangswegen, die ngo's al jaren op tafel leggen, lijkt eindelijk door te dringen bij
onze politici. Binnen ontwikkelingssamenwerking zien we een kritisch discours van België over de
verschuiving van Europees ontwikkelingsgeld naar grensbewaking.
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3. NIEUWJAARSEVENT BRUSSEL 20/5
De 11.groep Lubbeek was talrijk aanwezig op het nieuwjaarsevenement van 11.11.11 in Brussel,
met verschillende binnen- en buitenlandse sprekers, en met een vooruitblik op de komende
campagne.

4. INSPIRATIEDAG CAMPAGNE 2018 ‘ALLEMAAL MENSEN’ HAL 5 LEUVEN 16/5
We deden met 11.groep Lubbeek een presentatie over Pellenberg Buurt en onze andere
activiteiten voor de belangstellende 11.groepen uit de regio.

5. (H) EERLIJKE MARKT LUBBEEK 10 JUNI 2018
We hadden ook een 11.standje op de Wereldmarkt in Lubbeek.

6. SENSIBILISERINGSACTIES VOOR SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN EN
MIGRANTEN AAN SCHOLEN IN LINDEN: VRIJDAG 26/10
Elk jaar doet 11.11.11 naast de gebruikelijke omhaling in de straten ook een politieke actie. Die
vinden wij even belangrijk om het structurele onrecht tussen Noord en Zuid in de wereld aan te
pakken. Dit jaar ging de actie over Solidariteit met vluchtelingen en migranten, in Noord en Zuid.
Op vrijdag 26 oktober deden wij rond 15 uur gewoontegetrouw een korte actie voor de kerk en op
het plein tussen de beide scholen De Linde en De Stip, wanneer de kinderen opgehaald worden
aan de schoolpoort. Op dat moment is er immers veel volk bij elkaar. De Lindense Toneelkring
hielp ons opnieuw om de aandacht te trekken en onze boodschap te verspreiden.
Ook tijdens het Sint- Maartensvuur en tijdens Pellenberg buurt! werd actie gevoerd. Daarbij gaven
we ook een flyer met meer informatie. Geld ophalen was hier niet de bedoeling, wel de mensen
even te laten nadenken over onze houding tegenover vluchtelingen en migranten.

7. VERGADERINGEN, OVERLEG, VORMING EN SAMENWERKING
Behalve naar de politieke actie aan de scholen in Linden en Pellenberg, ging natuurlijk heel wat
energie naar de gewone 11.11.11-actie in het WE van 11/11. Werkgroepjes kwamen verschillende
keren bij elkaar, de 11.groep vergaderde voltallig op 10/1, 14/6, 24/9.
Daarnaast was er druk telefonisch en e-mailverkeer en bijeenkomsten van kleinere werkgroepjes
om de activiteiten zoals Sint-Maartensvuur, spaghettislag en wereldmarkt voor te bereiden.

8. FINANCIËLE OPBRENGST 2018: LUBBEEK BLIJFT AAN DE SPITS
De vrijwilligers van 11.groep-Lubbeek haalden in 2018 met de huis-aan-huisrondes, en de
rechtstreekse overschrijvingen 20.138,20 euro op (6.679,20 euro in contanten, 13.459 euro met
overschrijvingen) en de activiteiten 8.009,39 euro. De totale opbrengst bedraagt daarmee
27.142,69 euro. Daarmee blijft Lubbeek in Vlaanderen de vrijgevigste gemeente, als je het
gemiddelde bedrag per inwoner neemt!
De stratenronde door 75 vrijwilligers blijft een klassieker. Maar de activiteiten van de Lubbeekse
verenigingen zijn even belangrijk, die in totaal 8.009,39 euro opleverden.
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De 11.groep diende bij het College van Burgemeester en Schepenen van Lubbeek een aanvraag in
voor projectsubsidie voor een project in Indonesië onder de titel “Opbouwwerk van een brede
beweging die actief campagne voert tegen de negatieve impact van mijnbouw op de toekomst
van lokale gemeenschappen en natuur.” De plaatselijke partnerorganisatie is JATAM.
Pellenberg Buurt!
Sponsorwandeling Vrije Basisschool “De Linde”
Sint-Maartensvuur scouts en KLJ Lubbeek
Vredesconcert Linden
Spaghetti Scouts Linden
Straatcampagne (contanten + directe overschrijvingen)
Totale opbrengst

€ 1.332,02
€ 1.004,02
€ 1.084,85
€ 390,00
€ 4.198,50
€ 20.232,20
€ 28.147,59

De GRIS kende een werkingstoelage goed van€ 780 voor de werking in 2018!.
Gemeentelijke projectsubsidie: het ingediende project van 11.11.11 kreeg een toelage van
€ 1.000.
Wil jouw vereniging volgend jaar ook meedoen? Heb je zin om bij de 11.groep te komen?
Laat dan snel iets weten op 11groeplubbeek@gmail.com of 0495/18 90 78.

Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek
Contactpersoon: Marianne Costeur
marianne.costeur@gmail.com
Ongetwijfeld kent u Amnesty International.
Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij de leidraad. Mensenrechten zijn
de fundamentele rechten en vrijheden waarop iedere mens aanspraak kan maken.
AI is een grote en wereldwijde vereniging: ze telt 7 miljoen leden, uit 150 verschillende landen.
Het hoofdkantoor is in Londen.
AI is onafhankelijk van regeringen, politieke partijen, kerken of bedrijven.
De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Amnesty gebruikt enkel informatie die
door betrouwbare, onafhankelijke bronnen bevestigd is.
Meer info vind je op de website https://www.amnesty-international.be

AMNESTY IN ACTIE
Amnesty International voert wereldwijk actie tegen schendingen van mensenrechten: mensen die
onterecht gevangen zitten, of die gefolterd worden of ter dood veroordeeld zijn.
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De briefschrijfacties van Amnesty International zijn legendarisch: aan de autoriteiten van het land
in kwestie worden massaal brieven geschreven om die mensen vrij te krijgen, want hun
gevangenneming betekent een schending van de mensenrechten.
Op de website vind je de schrijfacties, samen met achtergrondinformatie en voorbeeldbrieven:
https://www.amnesty-international.be/voer-actie/schrijfacties

WAT HAALT HET UIT?
In zeker één derde van alle acties is er direct resultaat te zien: een gewetensgevangene wordt
vrijgelaten, een 'verdwenen' persoon komt terecht, een zieke gevangene krijgt medische
verzorging, een gevangene krijgt bezoek van familie of een advocaat of een doodvonnis wordt
omgezet of uitgesteld.
Bij andere acties is zo'n verband niet direct zichtbaar. Het is vaak moeilijk om precies het resultaat
te meten van het werk van Amnesty. De autoriteiten melden zelden dat een gevangene is
vrijgelaten of dat zijn of haar situatie verbeterd is dankzij de inzet van Amnesty.
Wel hebben (ex-)gevangenen gezegd dat zij hun leven of vrijheid aan Amnesty te danken hebben.
Uit brieven van gevangenen blijkt dat het voor hen een grote morele steun is om te weten dat
mensen uit verschillende werelddelen van hun lot op de hoogte zijn en daar verbetering in
proberen te brengen.
Amnesty gaat verder dan individuele acties: de organisatie zet door haar rapporten en acties
overheden ertoe aan om te werken aan wetgeving en beleidsmaatregelen die in overeenstemming
zijn met de mensenrechten. Zij wendt ook haar invloed aan ter verbetering van internationale
verdragen over mensenrechten. Amnesty ijvert bijvoorbeeld voor de opname van het algehele
verbod op de doodstraf in diverse verdragen en nationale wetgevingen.
Zo werkt Amnesty ook aan de structurele en duurzame bescherming van de rechten van de mens.
Nieuws over de acties van Amnesty International vindt je op
https://www.amnesty-international.be/nieuws

AMNESTY INTERNATIONAL – SCHRIJFGROEP LUBBEEK
Elke maand selecteren wij twee brieven uit de actuele schrijfacties van Amnesty.
Maandelijks organiseert onze Lubbeekse briefschrijfgroep een gezamenlijke briefschrijfavond, ten
huize van een van de leden van de schrijfgroep. De data en plaatsen van de schrijfavonden worden
per email meegedeeld.
Onze secretaris zorgt voor papier, omslagen en postzegels, en voor de verzending van de brieven.
De gastheer en/of gastvrouw van dienst zorgen voor een natje en een droogje, het is steeds een
gezellige avond.
Meestal nemen een tien tot twaalf leden deel aan deze bijeenkomst. Je kan ook je brieven thuis
schrijven.
Daarnaast stak de Amnesty Schrijfgroep Lubbeek in 2017 ook een handje toe bij de jaarlijkse
11.11.11 actie en bij de fairtrade avondmarkt.

24

Jaarverslag GRIS 2018

Als je lid wil worden van onze briefschrijfgroep, of als je meer inlichtingen wenst neem dan contact
met Cecile Viaene-Flamez, Heideken 13, 3210 Lubbeek, tel. 016/73 48 98

Keten van Hoop
Contactpersoon: Jos Swinnen
Swinnen-jos@telenet.be
Op vraag van Gris Lubbeek schrijf ik dit kleine jaarlijkse verslag over mijn Noord- Zuidwerking. Jos
Swinnen sinds 1979 wonende in deze gemeente, is sinds 2005 lid van de adviesraad GRIS.
Mijn eerste kennismaking met Afrika was in 2004, met AZV (Artsen Zonder Vakantie) . Het was een
medisch humanitaire missie in hôpital Saint Jean de Dieu in Boko, Benin. We opereerden er vooral
orthopedische aandoeningen, meestal bij kinderen.
Dit jaar, 2018, deed ik mijn 25e missie. Ik was in het verleden 6 maal in Boko, Benin,( met AZV), 2
maal in Rwanda (Rilima en Kigali)(met AZV) en 16 maal was ik met een team veldvrijwilligers in RD
Congo. Ik werkte er in Bas Congo, nu Congo Central in Kisantu, Matadi en Boma met het
Sintniklaasfonds. In Kinshasa was het met AZV vooral in het kinderziekenhuis Kalembe Lembe. Dan
volgde Haute Katanga met Likasi, Kilwa en Wote Pamoja bij Lubumbashi. Deze laatsten deed ik
met Chaine de l’Espoir. We gingen altijd met een team bestaande uit chirurg, anesthesist,
verpleegkundigen, kinesisten en orthopedische techniekers. Ik werkte in private ziekenhuizen,
staatsinstellingen, maar meestal in gehandicaptencentra. Eenmaal ging ik met een team,
gesponsord door Impact UK., naar Bangladesh voor een medische zending.
We hebben ook samengewerkt met Lumos en Memisa, afhankelijk van het project.
Dit jaar 2018 ,was ik 2 maal op zending. In juni vertrok ik met een chirurgisch team naar Kilwa,
Haute Katanga, in RD Congo. En in oktober reisde ik af naar Likasi ook in dezelfde provincie. Het
waren missies van 3 weken en veertien dagen. U kan de verslagen van beide medisch humanitaire
missies lezen in de archieven van www.grislubbeek.be .
Als lid was ik ook op de vergaderingen van de Gris (Gemeentelijke Raad voor Internationale
Samenwerking) in Lubbeek.
Ik kon helaas niet aanwezig zijn op al de vertoningen van het Afrika Film Festival. Wegens een
buitenlandse missie kon ik ook niet deelnemen aan de opleiding tot gids in het Afrikamuseum in
Tervuren. Wel werden atellen en schoentjes voor klompvoeten opnieuw verzameld. De voorraad
is echt op.
Ik was aanwezig op de jaarvergadering van Artsen Zonder Vakantie in Brussel en volgde via hen
ook een dagsymposium over hygiëne in Afrika. Deze vond plaats in het Tropisch Instituut in
Antwerpen en was bedoeld om in Afrika de lokale leef en werkomstandigheden te verbeteren.
Voor elke buitenlandse missie hadden we verschillende bijeenkomsten, briefings om ons vertrek,
verblijf en werking te optimaliseren. Met het hele team was ik ook op elke debriefing present. Ik
was ook aanwezig op enkele liefdadigheidsavonden en op informatieve lezingen betreffende
Afrika en de noodzakelijke ontwikkelingssamenwerking.
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Brengt het volgende jaar mij naar Nepal (een droom) of terug naar Kilwa, Likasi en Wote Pamoja,
only god knows.
Het enthousiasme blijft, de gedrevenheid is er , maar de fysieke mogelijkheden beginnen hun tol
te eisen. Ik voel dat ik de 70 gepasseerd ben. En mijn lichaam begint eisen te stellen. Maar
gelukkig kunnen we nog. Hoelang …?
We zullen zien of we in de toekomst nog veel kinderen zullen kunnen helpen. En anders zijn er nog
veel lieve mensen die verder doen en overnemen
Gegroet
Jos Swinnen
Kortebergstraat 43 - 3212 LUBBEEK
veldvrijwilliger bij AZV Mechelen, Chaine de l’Espoir Sintniklaasfonds en Impact-UK
Keten van Hoop kreeg in 2018 € 1.000 aan projectsubsidies toegekend.

Belgium brick children school foundation
Contactpersoon: Luc Vandegaer - vandegaermottie@hotmail.com
Brick by Brick, Steen voor Steen.
Het schooljaar 2018-2019 is in de Brick Children School en in het Cerebral Palsy Centrum
uitstekend begonnen.
Al van de eerste schooldag waren er meer dan 50 kinderen aanwezig. De leerkrachten zijn dan nog
op pad gegaan en hebben nog 40 kinderen kunnen inschrijven. Ook in de zeven satellietklasjes
rond Bakthapur zijn de inschrijvingen een succes. Meer dan 150 leerlingen zijn er ingeschreven.
Onze samenwerking met Kopila Nepa in Nepal, de Brick Children School trustees uit Wales,
BeChild uit Duitsland en StreetChild in Nepal werd opnieuw bekrachtigd.
Vanuit verschillende gemeentelijke instanties zoals GROS, GRIS (waaronder GRIS Lubbeek),
WERELDRAAD kreeg BBCSF steun. Ook kreeg de BBCSF steun van anderen, zoals OKRA Trefpunt
55+ Binkom. Traditiegetrouw organiseerden we in april een filmnamiddag in zaal Santro waar we
zowat 70 aanwezigen konden noteren. De opbrengst van deze namiddag , meer dan €450, gaat
integraal naar de BBCSF.(de onkosten van de zaal alsook de kosten voor drukwerk worden door de
gemeente ten laste genomen, met dank aan de GRIS) Daarnaast werd ook de opbrengst van twee
lezingen, verzorgd door één van de vrijwilligers van OKRA, met als onderwerp zijn voettocht naar
Santiago de Compostella, ook integraal doorgestort.
Evaluatie is voor BBCSF zeer belangrijk. Gebouwen plaatsen is één, maar de school en CP Centrum
voorzien van kennis is wellicht nog belangrijker in het geheel van onderwijs voor iedereen.
Kwalitatief onderwijs met degelijk opgeleide leerkrachten en een medische staf, blijft voor ons een
prioritair gegeven. Zonder hen is de school of het CP Centrum een lege doos.
In de Brick Children School en in de Satellietklasjes volgden bijna 300 leerlingen de lessen. In de
Cerebral Palsy afdeling zijn er dagelijks tussen de 6 en 8 kinderen aanwezig. Een onverhoopt
succes. Het CP team werkt dagelijks zeer intens met de kinderen en hun moeders. Steun kwam er
ook vanuit België in de vorm van twee therapeuten die het centrum bezochten en
ondersteunden.
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De verbinding tussen de school en het CP Centrum met overkapping en toegangsweg, is een
bijzonder geslaagd initiatief, wat de twee jongerengemeenschappen nog dichter bij elkaar heeft
gebracht. De leerkrachten en de medische staf die deze realisatie aan BBCSF hadden aangevraagd
konden hun geluk niet op bij het zien van die toenadering tussen de twee groepen. De kinderen
met een beperking bloeiden letterlijk open door dit eenvoudig maar efficiënt project.
Zowel de avondlessen en extra cursussen voor vrouwen en de naaiklassen zijn ook vorig schooljaar
blijven groeien en een groot succes.
De samenhorigheid en de band met de plaatselijke bevolking is daardoor nog sterker geworden.
De maandelijkse bijeenkomsten en contacten met ouders en omwonenden zijn daar natuurlijk niet
vreemd aan.
Daar waar na de aardbeving in 2015 de school een lichtbaken was waar men hulp kon krijgen, is
nu het hele complex en vooral het Kopila Nepa team een baken van kennis geworden, waar de
plaatselijke gemeenschap altijd terecht kan met hun kleine en grote problemen. BBCSF is dan ook
zeer verheugd, dat wij met jullie steun, steen voor steen, hebben kunnen bijdragen tot dit
succesverhaal, dat nu al negen jaar op rij vooruitgang boekt.
Te realiseren schooljaar 2018-2019
Wat de Belgium Brick Children School Foundation wenst te realiseren voor het schooljaar 20182019 met jullie steun: de Brick Children School en het geïntegreerde Cerebral Palsy Centrum
onderhouden en voorzien van de nodige middelen om werkzaam te blijven. Onkosten huur
gronden, onderhoudsbudget gebouwen, aanleg waterput en extra watertank - algemene kosten
elektriciteit en internet, alsook de lonen van de staf Cerebral Palsy centrum: leerkracht,
bewegingstherapeute, spraaktherapeute, dokter.
Daarnaast ook het installeren van twee tot drie keukens in de zeven satellietklasjes rond
Bakthapur en in Chhaukhel.
BBCSF voorziet met deze steun een budget voor 2018-2019 van €15.000.
De Welshe trustees betalen de lonen van de leerkrachten in de Brick Children School, het
onderwijsprogramma en de naaiklassen.
BeChild en Streetchild staan financieel in voor de satellietklasjes. Daarmee is het Brick By Brick
project een internationaal project dat ook de steun krijgt van UNESCO.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG's, blijven daarbij onze voornaamste leidraad, zo
ook voor iedereen kwalitatief onderwijs aanbieden in een veilige en duurzame omgeving.
BBSF ontving in 2018 een werkingskrediet van € 125 voor de organisatie van de filmnamiddag in
Santro en € 1.000 projectsubsidies

Fifala Mali
Contactpersoon: Heireman Magda - magda@heireman.be
Fifala bestaat 12jaar en steunt verschillende projecten rond onderwijs en gezondheidszorg in
Koutienso en San in Mali en dit in overleg en samenwerking met onze partners ter plaatse. Naar
ginder gaan is nu niet mogelijk omwille van de oorlog. Er is trouwens een negatief reisadvies. Er is
wél regelmatig contact per mail met verschillende mensen die met de projecten bezig zijn. Zuster
Suzy komt 1 maal per jaar naar België.
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OVER GEZONDHEIDSZORG
Elk jaar storten wij geld voor melkpoeder. Dit wordt in het dispensarium verkocht –aan zéér lage
tarieven- voor weeskinderen én voor kinderen van zieke en arme moeders die geen borstvoeding
kunnen geven. Deze steun blijft een noodzaak. De kostprijs van het poeder is hoog, maar er
bestaat geen alternatief. Voedsel en drinkbaar water, hygiënische leefomstandigheden en opvang
zijn eveneens een noodzaak voor die kinderen. Daarom ondersteunen we families die
weeskinderen, met wie ze al dan niet een familiale band hebben, opvangen. Mede dankzij de
gemeente Lubbeek is de herstelling van de huizen van die families goed verlopen en er werden
afspraken gemaakt in verband met het onderhoud. Verder zorgen we voor een toelage die het
schoolgeld en de dagelijkse kosten van die kinderen dekt.
Wat het dispensarium betreft, de noodzakelijke herstellingswerken bleken groter te zijn dan
verwacht. Gelukkig kon er al beroep gedaan worden op plaatselijke mensen die de zonnepanelen
en andere toestellen op zonne-energie niet alleen installeren maar ook onderhouden en
herstellen.
We hebben van de gemeente Lubbeek subsidies gekregen voor een diepvries op zonne-energie,
die ondertussen goed dienst doet . Er werd ook geïnvesteerd in een septische put.
De ‘vrienden van Fifala’ uit Gent hebben een interessant programma uitgewerkt rond vorming van
vroedvrouwen en vorming van de personen die in de dorpen ‘relais’ zijn tussen het gezondheidcentrum in Koutienso én de dorpelingen zelf. Vanuit de materniteit van het dispensarium én uit de
gezondheidsposten in de omgeving krijgen we het bericht dat de sterfte van moeder en kind
gedaald is.

OVER ONDERWIJS
Met volwassenonderwijs hebben we in San én in Koutienso een lange samenwerking. In de
‘Promotion Féminine ‘ werden de plafonds vervangen zodat de vrouwen weer veilig naar de
naailessen en de alfabetisering kunnen komen. Er zijn een aantal naaimachines aangekocht en een
deel van de loonkost van de lerares werd door Fifala betaald. Wij bestellen van hieruit
toiletzakken, schorten, tafelkleden, muziekinstrumenten..…die we dan hier bij ons op de markt
verkopen en dat geld wordt dan naar hen gestuurd en zo is de cirkel rond want ze kunnen dan
weer materiaal aankopen. Zeker zo belangrijk is dat afgestudeerden een naaimachine krijgen en
enkelen begonnen een eigen zaak.
Voor de leerlingen van de kleuterschool betalen we het middagmaal én passen we het schoolgeld
van de onbemiddelde kinderen en een deel van de lonen voor de monitrices bij. In de Lagere
School betalen we een groot deel van het loon van de leerkrachten omdat ze met het schoolgeld
niet toekomen. De school is ondertussen een school van de Staat geworden. Elk jaar zal er een
leraar méér betaald worden door de Staat tot alle leerkrachten een loon krijgen. Tot dan blijft
Fifala een groot deel van het loon betalen. Ook voor de aankoop van schoolboeken en andere
benodigdheden willen we inspringen. De leerkrachten én de directie hebben zich geëngageerd om
op een regelmatige basis te vergaderen met het CAP (instantie die het onderwijs inspecteert en
ondersteunt) én samen hun onderwijs en evolutie te bespreken. Ouders waren akkoord om het
(praktische) onderhoud van de school op zich te nemen, of als de herstelling té groot of té duur
was, dit te melden.
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Op vraag van de leerkrachten én de directie zijn we akkoord gegaan om eenvoudige huisjes voor
de enkele leerkrachten te bouwen. Op die manier vermijden ze verre verplaatsingen, kunnen ze
hun familie meebrengen én kunnen ze in hun huisje ook voor school werken. Ondertussen zijn de
huizen klaar én de leerkrachten tevreden.
Aan de ingang van Koutienso staat een Koranschool die de laatste jaren steeds is uitgebreid.
Uiteraard staat het bestuderen van de Koran daar voorop, maar er wordt ook taal en wiskunde
gegeven. De school is gratis. De verstandhouding tussen de scholen is goed, maar hoe gaat dat
evolueren? Sinds oktober zijn de Zusters die in Koutienso al de kleuterschool organiseerden, ook
een lagere school gestart. Wij waren daarover verwonderd en hebben besloten de dorpsschool te
blijven steunen.

ACTIVITEITEN IN BELGIË
Rondom de projecten wordt er regelmatig vergaderd door het Bestuur én in Algemene
Vergadering. Zo bekijken we bv hoe de band is tussen onze projecten en de SDG’s.
Eerst enkele zorgen
 Er bestaat een bekommernis rondom het aantrekken van jongere vrijwilligers. Vroeger was
dit eenvoudiger. Voor de oorlog in Mali gingen er regelmatig jonge Vlaamse stagiairs naar
Koutienso. Ze werkten in het dispensarium of in de school. De Belgische scholen hebben,
omwille van de oorlog in Mali, deze opleidingsvorm gestopt. Enkele ex-stagiairs zijn
Fifalaleden. Zij organiseren jaarlijks een Tam-Tam avond voor onze projecten. Spijtig dat
deze uitwisseling niet meer door kan gaan want ze was bijzonder leerzaam voor beide
partijen.
 Een andere bekommernis: zijn er meer duurzame middelen en/of projecten om bepaalde
problemen te kunnen aanpakken? Hierover is er contact met het NETWERK MALI, een
aantal organisaties die in Mali werken.
 Verder zijn we natuurlijk al een tijd aan het nadenken over de opvolging van Zr Suzy.
Ondertussen hebben we mede daarom meer contact met andere personen, zoals leraars,
verantwoordelijke van het CAP enz. (inspectie en ondersteuning)
 In België nemen we regelmatig deel aan markten en festiviteiten. We geven informatie en
verkopen Malinese producten. Elk jaar organiseren we een eetdag op het moment dat Zr
Suzy hier is. Zij vertelt over de toestand in Koutienso en San én over onze gezamenlijke
projecten. Op die manier kunnen onze sympathisanten meevolgen wat er gebeurt. In die
periode vergadert het bestuur met Zr Suzy over de lopende projecten en gaan we na wat
de noden en mogelijkheden zijn voor verdere samenwerking.
Verschillende leden van Fifala nemen in hun gemeente deel aan de Gemeentelijke Raad voor
Internationale-/Ontwikkelingssamenwerking. Hier in Lubbeek volgen we de vergaderingen en
werken we mee aan activiteiten.
Met vriendelijke groeten, dank en steeds bereid om meer informatie te geven.
Magda Heireman, ondervoorzitter Raad van Bestuur Fifala,
Horenbosweg 5, 3210 Lubbeek
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Halaai Xale Gambia
Contactpersoon: Costermans Astrid
costermans.astrid@gmail.com
web: https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia

VOORSTELLING HALAAI XALE GAMBIA
Halaai Xale staat voor ‘Welkom kinderen'. We zijn een kleine vzw die zich richt op projecten in
Gambia, West-Afrika, met de focus op continuïteit en duurzaamheid.
In New Yundum ondersteunen we een school. Vijf jaar geleden al werd de samenwerking met
deze school opgezet. Door de jaren heen hebben we hen geholpen met schoolmateriaal, het
opzetten van een groentuintje op het domein van de school, hebben pedagogische ondersteuning
gegeven en gezorgd voor de warme maaltijd ’s middags voor de kinderen.
Gaandeweg is onze aandacht uitgegaan naar het dorpje Kartong in het uiterste zuidwesten. Eerst
hebben we de ‘Women’s Garden’ uitgebouwd. Een groentetuin voor en door de vrouwen. Met de
verkoop van de door hun geteelde groenten kunnen de gezinnen hun levensstandaard verhogen.
In 2018 zijn we, in hetzelfde dorp en op vraag van de gemeenschap, van start gegaan met het
‘kinderproject, ‘Children’s Garden’’ en focussen we ons op kinderen.
Het bestuur van Halaai Xale bestaat uit de Astrid Costermans, Hans Costermans en Pieter
Sermeus. Verder werken we met een 12-tal vrijwilligers uit Lubbeek en omgeving. Bij grotere
evenementen betrekken we altijd een groep jongeren, zij bouwen mee aan de toekomst van de
jongeren daar en ook omdat we onze lokale jeugd dienen te betrekken.

NEW YUNDUM
Het schoolproject is door de jaren heen geëvolueerd naar een vloeiende continuïteit. Wat
uitgebouwd werd over de jaren, draait nu zonder zorgen van maand tot maand en jaar tot jaar. Er
werd in het voorjaar bijscholing gegeven door Astrid aan de leerkrachten daar over
werkmethoden. Op eigen initiatief en met eigen financiering werden toiletten bijgebouwd. Er
loopt een samenwerking met de naastliggende lagere school voor het gebruik van de klaslokalen
in de namiddag, totdat hun nieuwbouw klaar is.
Tijdens het bezoek in juli vertelde de directrice dat ze één van de leerkrachten op opleiding
gestuurd hebben binnen de eigen onderwijsstructuren. Het deed ons veel plezier om te zien dat
na zoveel jaren dingen aangereikt te hebben, ze nu zelf initiatief nemen om hun onderwijs te
verbeteren. We zijn tevreden dat ze de evolutie verder zetten en ze zelf bedruipend zijn. Op
termijn is hier enkel opvolging op afstand nodig.

KARTONG
Doordat bovenstaande school minder noden heeft en ‘self-supporting’ is kunnen we onze
aandacht meer richten op de gemeenschap van Kartong.
We steunen deze gemeenschap met allerlei hulpgoedere. Kinderen met specifieke noden krijgen
onze speciale aandacht. Zo werd er o.a. een speciale rolbuggy en een ligorthese bezorgd aan een
minder-valide meisje en enkele rolstoelen.
In Kartong hebben we nu twee grote projecten. In de eerste plaats is er de vrouwentuin die
aangelegd en opgestart werd in 2016. Daar worden er gedurende het ‘droge’ seizoen (ongeveer
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van half oktober tot half juli) 3 oogsten van de grond gehaald. Ze kweken o.a. tomaten, paprika,
wortelen, ui, aubergines, sla, boontjes,…
De groenten worden aangewend voor de eigen voedselvoorziening en om er inkomsten uit te
halen door ze te koop aan te bieden op de lokale markt of de ruimere markt in het dichtstbijzijnde
stadje Brikama. De extra inkomsten worden door de families gebruikt om schoolgeld te betalen,
voorzieningen aan te schaffen of zelfs verbetering aan de woning te bekostigen. Dit resulteert in
een verbetering van hun levensstandaard.
Met de vrouwen van de gemeenschap maken we confituur van appelsien of van mango. Bij elk
projectbezoek vergadert Astrid meerdere keren met deze vrouwen. Ze luistert naar hun noden en
bezorgdheden, ze bezorgt het zaaigoed dat wordt verdeeld. Er worden afspraken gemaakt. Ook
drukken ze hun dankbaarheid uit om de kansen die ze krijgen.
De vrouwen vroegen Astrid naar een uniform, een kleed met het Halaai logo erop. Stof werd
ginder aangeschaft en meegebracht naar België. Enkele dames hier hebben die kleedjes gestikt en
bij de eerstvolgende reis werden ze aan de vrouwen bezorgd.
In 2018 hebben we ons ook gefocust op ons 2de stuk grond dat we ondertussen aangeschaft
hebben. We zijn gestart met de eerste fase van ons project voor de kinderen van Kartong ofte
‘Children’s Garden’. We willen er een speeltuin, kinderopvang en kleuterschool realiseren, een
huisje voor de bewaker, vergaderlokaal en opslaglokaal uitbouwen, dit alles in tijd gespreid.
We zijn in de loop van2018 gestart met het terrein te ommuren . Aan de lokale timmerman legden
we foto’s voor van houten speeltuigen en gaven hem de opdracht om er enkele voor ons te
bouwen. Een lokale aannemer tekende de plannen uit voor de bouw. Als eerste werd de bouw van
de kinderopvang, opslaglokaal en bewakershuisje aangevat en in het laatste kwartaal van 2018
werd dit afgewerkt. De speeltuigen werden opgesteld. De opstart van speeltuin en kinderopvang
zal doorgaan in januari 2019.

FONDSENWERVING
Om fondsen te verwerven organiseerden we allerlei activiteiten, zoals:
 Maart: Chocolade & wafelverkoop aan huis.
 April: Ontbijtbuffet
 Juni: Octaaf Lubbeek
 Augustus: Schuurverkoop met 2de handsartikelen
 September: Dag van het Landschap / Wereldmarkt
 November: Pastabuffet
 En ook nog: verkoopstandjes op 2de handsbeurzen van de gezinsbond; sinterklaasspeculaas, truffels en wafels verkoop op de Heverlese markt; stand op de kerstmarkt in
Sint-Joris Winge, …
Verder werden we gesteund door individuele giften, door de organisatie GFL voor het 2de jaar op
rij en een aantal acties van vrijwilligers tijdens de warmste week.

BIJSCHOLING
Twee leden van het bestuur namen deel aan de jaarlijkse vormingsdag van de 4 de pijler.
Er werden ook vormingen bijgewoond van de 4de pijler organisatie en we waren aanwezig op het
Noord-Zuidcafé van de provincie Vlaams-Brabant.
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En verder: We verscheepten dit kalenderjaar ook 2 maal allerlei materiaal per container naar
Gambia waaronder kledij, kinderbedden voor de day-care, fietsen, rolstoelen, klein meubilair,
schoolmeubilair…
Het voorbije jaar waren er 4 bezoeken om de projecten op te volgen en bij te sturen, waaronder 1
inleefreis.
We houden regelmatig onze Facebook-webstek up-to-date en bezorgen wie ons steunt
beeldmateriaal om mee het project en de inspanningen te volgen.
HALAAI XALE GAMBIA ontving in 2018 een projectsubsidie van 1000 euro

‘Hands in Action’ Filipijnen
Contactpersoon: Dirk Nijs
familie@nijs.org
Onze vzw zamelt surplus medische apparatuur, medisch
meubilair (ziekenhuisbedden, nachtkastjes,…) en rolstoelen in en stuurt dit materiaal naar kleine,
landelijke ziekenhuizen in de Filipijnen.
Sinds 2012 hebben wij zo honderden rolstoelen en ziekenhuisbedden verzonden. Talloze
minderbedeelden konden daardoor geholpen worden in lokale, kleinschalige ziekenhuizen. Ook nu
zoeken wij nog steeds sponsors voor de inrichting van kleine en middelgrote ziekenhuizen in de
Filipijnen. Uw financiële steun wordt gebruikt om de ingezamelde goederen per zeecontainer naar
de Filipijnen te brengen.
Onze vzw organiseert ook allerhande activiteiten om geld in te zamelen: wafelverkoop,
restaurantdagen,… We zijn er fier op dat alle schenkingen en de opbrengsten van deze activiteiten
integraal gebruikt worden om het zeetransport te bekostigen. Het inzamelen van het materiaal
vanuit het hele Vlaamse land vergt veel handarbeid. Helpende handen – hands in action – zijn dus
altijd welkom! Voor meer informatie over onze activiteiten kan u terecht op onze website

Kisangani vzw
Contactpersoon: Wouter Gevaert en Rina Robben,
brabant@kisangani.be
2018 was opnieuw een druk jaar voor Kisangani vzw. De eeuwige zoektocht naar
middelen, het up to date houden van de website, het samenstellen van het tijdschrift
en het onderhouden van de contacten met de medewerkers in Kisangani vroegen
heel wat tijd.
Daarnaast waren er twee bestuursvergaderingen en twee ledenvergaderingen.
Kisangani vzw participeerde aan de (h)eerlijke markt in Lubbeek. Aan onze stand konden de
bezoekers meer te weten komen over onze projecten.
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Maar ook in Kisangani werd er stevig doorgewerkt. De projecten rond duurzame landbouw blijven
onze eerste prioriteit. Ook de schoolvelden passen daarin. Voor de basisschool van Masako
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bouwden we een stal voor de konijnenkweek. Jong geleerd is oud gedaan. Omdat we echter in de
scholen waar we mee samenwerken diverse noden detecteren proberen we ook daar een steentje
bij te dragen. Zo investeerden we in de school van het eiland Mbiye in dakgoten, zonnepanelen en
extra toiletten. De school van Masako voorzagen we van extra toiletten. Tenslotte werden er
fietsen gekocht voor de leerkrachten van de scholen van Masako en Mbiye.
In het kader van ‘de warmste week’ van Studio Brussel werden een aantal acties ten voordele van
Kisangani vzw georganiseerd. Zo konden de Lubbekenaren, dicht bij huis, aansluiten bij een
wandeling of komen luisteren naar een Tangopiano concert of, wat verder weg, aansluiten bij een
wandeling in het landelijke Wintershoven of even ontspannen bij een Tai Chi initiatie. Dit zijn
uitgelezen momenten om meer mensen kennis te laten maken met onze werking.
Omdat onze organisatie vooral draait op vrijwilligers die soms dichtbij, maar vaak wat verder af
staan van de werking in Congo, organiseerden we in Binkom een vrijwilligersdag. Daar werd heel
wat informatie gegeven over de projecten en over de politieke toestand in Congo. We verwenden
de vrijwilligers met een hapje en een drankje.
In de UHasselt organiseerden we een informatieavond over onze projecten en de politieke
toestand in Congo. Daar bereikten we een 30-tal mensen. De bedoeling is om tweejaarlijks zo’n
infoavond te organiseren telkens op een andere plek in Vlaanderen.
Het jaarlijks bezoek van een bestuurder aan de projecten in Congo werd, omwille van de politieke
instabiliteit, uitgesteld. Daarom experimenteerden we met skype en konden we zo gesprekken
voeren met onze medewerkers ter plaatse.
Meer informatie over de projecten vind je op www.kisangani.be .
Vzw Kisangani ontving € 1.000 projectsubsidie in 2018

Rwanda weeskinderenproject
Mwana Ukundwa ‘geliefd kind’
Hilde&Dirk Maes-Proot - dirk.maes15@telenet.be

BEZOEK AAN HET PROJECT
Dirk is in de tweede helft van januari op evaluatie gegaan naar het project in Rwanda, en heeft zo
een opvolging en toekomstplanning ter plaatse kunnen meemaken. Het was een positieve en
constructieve ervaring. Een samenvatting vind je op de website van het GRIS.
In de voorbereiding werden 4 laptops en 65 kg degelijke kinderkledij van gezinnen uit Lubbeek
verzameld.

WERELDMARKT
Onze stand op de wereldmarkt op 10 juni op kasteeldomein ’t Serclaes, kon de interesse van de
bezoekers wekken.
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LAPTOPS VOOR AMU
In juli zijn we ook een dag naar Nederland getrokken om de coördinator van het project Samuel te
bezoeken die in Amsterdam de Internationale Aidsconferentie meemaakte. Ook dit was opnieuw
een nuttig en aangenaam contact en gesprek. Acht tweedehands laptops van CM in goede staat
werden meegegeven voor het project.

PLECHTIGE COMMUNICANTEN
Op 6 oktober verzorgden we een werkwinkel Mwana Ukundwa op de Missio-dag voor de plechtige
communicanten van Vlaams-Brabant, dit jaar in Mechelen.

PAROCHIE
In de weekends van 20-21 oktober en 17-18 november kregen we opnieuw de kans om het project
voor te stellen in de Universitaire Parochie te Leuven. De opbrengst van de collecte is dan voor
Mwana Ukundwa.

NIEUWSBRIEF
Onze jaarlijkse nieuwsbrief werd begin november naar familie, vrienden en sympathisanten
opgestuurd. Deze brief helpt ons ook om onze jaarlijkse steun van ongeveer 20.000 euro bijeen te
krijgen.

SCHOOL
In de kerstvakantie wordt het sterzingen van 9 januari 2019 met VBS De Linde voorbereid
(affiches, film, power-point).
Mwana Ukundwa ontving € 1.000 projectsubsidie in 2018

VZW Nicamig@s in Nicaragua
Contactpers Anne-bongaerts@hotmail.com
www.nicamigos.be
Vzw Nicamig@s ondersteunt vanuit de noden van de kansarme bevolking van Nicaragua 3
basispijlers nl. gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerking van de NGO Prosalud en de NGO
Tierra Buena. Deze NGO’s zijn in respectievelijk 1997 en 2010 opgericht door de Lommelse arts Dr.
Toon Bongaerts.
Onze kernwaarden zijn het streven naar solidariteit en rechtvaardigheid met participatie van de
plaatselijke bevolking. Met sensibilisering en fondsenwerving in Vlaanderen en het uitwisselen of
overdragen van inhoudelijke expertise hopen we dit te realiseren.
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De gelden worden meestal twee keer per jaar doorgestuurd naar Dr. Toon Bongaerts in Nicaragua.
De vzw draagt hiervan ook de transfertkosten. In 2018 werden in Nicaragua volgende gelden
aangewend:
 Voor FANS: € 18.990
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Voor Corazones Unidos: € 15.996
Voor Armonia Mental: € 14.633
Voor Los Dulces Amigos (project Prosalud): € 1.154
Voor Prosalud algemene werking: € 20.006

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met SOL (Solidariteit om Leven) zodat storters die
dat wensen een fiscaal attest kunnen krijgen voor hun gift.
Daarnaast heeft de vzw heeft 3 buitenlandse partnerorganisaties die de projecten van Prosalud en
FANS mee steunen:
 CALJ (Jura): steunt prosalud
 Comité Lutterbach (Colmar): steunt Prosalud
 Cómo no (Duitsl): steunt FANS
Sinds april 2018 zijn er onrusten ontstaan in Nicaragua. Vele mensen in Nicaragua protesteren
tegen het regime van president Daniel Ortega. Met als gevolg , nu nog, een dalende economische
bedrijvigheid waardoor de levenssituatie van vele arme Nicaraguanen nog verslechtert. Om de
fondsen ginder veilig te stellen , is het grootste deel terug overgezet naar de bankrekening van
Nicamig@s in België.
Net voor de protestacties begonnen (eerste helft april) bracht Anne Bongaerts een werkbezoek
aan alle projecten. Er werd overlegd op zowel de inhoudelijke, de logistieke als de financiële
aspecten van elk project. Tevens deed zij prospectie voor de komende derde editie van Monicare
in november 2018.
De dramatische politieke, sociale en economische situatie heeft ertoe geleid dat we de Monicareinleefreis hebben moeten afblazen om veiligheidsredenen. We kunnen nu nog niet zeggen of deze
editie in 2019 kan plaatsvinden.

INHOUDELIJKE PROJECTGROEPEN
1. FANS:
Dit is het langstlopende project binnen de vzw werking (sinds 1996).
In totaal krijgen nu 309 kinderen en jongeren een schoolbeurs via de gelden die we hier in
Vlaanderen inzamelen via “padrinos”, peters of meters die een persoonlijk kind krijgen
toegewezen. De laatste jaren is er steeds een lichte stijging van het aantal schoolbeurzen.
Structureel hoort dit project in Nicaragua onder de NGO Tierra Buena in Terrabona.
Gedurende het lopende jaar volgt de werkgroep dit project op. Voortdurend worden lijsten
bijgehouden, brieven van de kinderen uitgedeeld, nieuwe kinderen opgenomen, anderen die
afvallen,...
De beheerraad van Tierra Buena heeft in het najaar 2018 enkele keren samen gezeten om –
naast het Fans-project – ook een project uit te werken om de armste schooltjes ook een pakket
van schoolmaterialen aan te reiken waardoor de hele klaswerking kan ondersteund worden.
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2. Corazones Unidos (CU):
Corazones Unidos ondersteunt sinds 2011 inhoudelijk en financieel de ontwikkeling van een
ambulant aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap in de regio Terrabona en Dario.
Structureel hoort dit project in Nicaragua onder de NGO Prosalud in Dario. Vanuit de
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ontzettende nood aan opvang en begeleiding van mensen met een handicap in Nicaragua, wilt
dit project tegemoetkomen aan deze schrijnende tekorten en in samenwerking met de
werkgroep van Nicamig@s werken aan een kwalitatieve hulpverlening voor deze doelgroep.
Sinds de start van het project is in de eerste plaats ingezet op het aanreiken van kinesitherapie.
Vanaf 2014 begon men ook met een aanbod ergotherapie. Daarnaast worden medische
consultaties, medicatie, hulpmiddelen en vervoer aangeboden. Op dit ogenblik worden 384
kinderen en jongeren met een handicap ondersteund.
Nieuw is dat in januari en februari 2017 voor het eerst 2 Vlaamse studenten ergotherapie van
de Hogeschool Odisee hun stage liepen bij Corazones Unidos. Een positieve ervaring die zeker
een vervolg zal kennen.
Begin 2018 werd gestart met een voorlopig klein project “zelfredzaamheid” met een 20-tal
jongeren met een verstandelijke handicap. Het aanleren van dagdagelijkse – meestal huiselijke
– activiteiten staat in deze beginfase op de voorgrond. De ouders worden hierbij actief
betrokken. Gedurende de eerste 6 maanden van 2018 hebben 2 Spaanse ergotherapeuten zich
hiervoor vrijwillig ingezet.
Met ingezamelde fondsen in Vlaanderen is er reeds allerhande materiaal aangekocht voor dit
project.
3. Armonía Mental (AM):
In het project GGZ werd half 2018 een tweede psychologe aangenomen, die vooral kinderen
met autisme en hun ouders begeleidt. Tevens wordt dit project nu 3 dagen per maand
bijgestaan door Dr. Aleman die hiervoor van Managua komt. Zijn bijdrage verbeteren de
kwaliteit van zorgen sterk. Zo hebben in de projectregio al méér dan 100 mensen met een
psychiatrische stoornis een juiste diagnose en een aangepaste behandeling gekregen.
Dit project kreeg in 2018 1000 steun van de GRIS Lubbeek
4. NicaJo:
Tijdens een denkdag op 23 juni 2018 werd beslist om dit onderdeel van de werking op te
doeken.
Met reservegelden van het Fans-project blijven de educatieve activiteiten voor jongeren in
Terrabona intussen gesteund (dans, muziek, tekenen).
Naast deze 3 projectgroepen blijven we de talrijke basisgezondheidsprojecten van de NGO
Prosalud verder ondersteunen, zijnde de 2 poliklinieken, het labo, de zelfhulpgroepen diabetici, de
vrouwen met risicozwangerschappen,...
We zijn nog steeds in heel Vlaanderen vertegenwoordigd in tal van, al dan niet zelfstandige
werkgroepen en organisaties en proberen zoveel mogelijk aan informatie, educatie en
sensibilisatie te doen aangaande de projecten in Nicaragua. Hiervoor schrijven we brieven,
onderhouden we contacten met sponsors, maken PP presentaties, folders, foto- en ander visueel
materiaal aan. Op die manier proberen we de stem van de arme Nicaraguaan via Dr. Toon
Bongaerts te zijn. Dit gebeurt tijdens standjes op allerhande infobeurzen, festivals, lezingen in
scholen, voordrachten in service-clubs, deelname aan overlegmomenten allerhande, deelname
aan de plaatselijke GRIS…
Het is erg belangrijk dat communicatie, transparantie en duidelijkheid onmisbaar zijn om een
kwalitatief goede (wissel)werking Noord (Nicamig@s)- Zuid (Nicaragua) te onderhouden.
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Met Dr. Toon Bongaerts als centrale spil in Nicaragua m.b.t. alle projecten worden wij voortdurend
gebrieft, gecoacht en ondersteund via wekelijkse skypegesprekken, mailverkeer en jaarlijkse
werkbezoeken aan België en/of Nicaragua.
Op 23 juni 2018 hielden wij met alle vrijwilligers van Nicamig@s een denkdag in Leuven. Thema
was: Duurzaamheid, zowel in het Noorden als in het Zuiden. We trokken hiervoor Nancy Jaspers
aan, van vzw Humanya. Zij heeft jarenlange expertise in het begeleiden van processen rond
ontwikkelingssamenwerking.
Het was een boeiende dag waarbij we besloten om ons de komende tijd bewuster in te zetten
rond fondsenwerving en een strategisch vrijwilligersbeleid te ontwikkelen.
Regisseur Stijn Coninx, onze ambassadeur, heeft de intentie om in de nabije toekomst samen met
documentairemaker Thomas Michiels een documentaire te regisseren over het levenswerk van Dr.
Toon Bongaerts in Nicaragua.

KORT OVERZICHT VAN EEN AANTAL ANDERE ACTIVITEITEN IN 2018:
Hieronder volgt een overzicht van een aantal activiteiten die Nicamig@s in 2018 organiseerde
voor haar interne werking en activiteiten waar we mee naar buiten traden met informatie,
educatie en inhoudelijke expertise:
INTERN:
 Het kerncomité van Nicamig@s kwam 3 keer samen: 17/03 – 05/05 – 09/12
 De Algemene vergadering had plaats op 05/05
 De werkgroep FANS kwam enkele keren samen: 17/03
 De werkgroep Corazones Unidos vergaderde op 05/03 – 06/06 – 05/09
 De werkgroep Armonía Mental vergaderde op 13/02 – 29/05 – 11/09
 De werkgroep Nicajo op 27/02
 De werkgroep Monicare: 01/02 – 03/03 - 26/04 - 21/05 – 11/06 (fietsen)
 Denk- en ontmoetingsdag: 23/06
EXTERN:
Voor Corazones Unidos:
 18/05: voordracht CU in HOGent voor studenten ortho
Voor alle projecten:
 01/03 – 31/05 – 27/09 – 13/12: vergadering GRIS Lubbeek
 06/07: wereldfeest Lommel
 07/10: (H)eerlijke Markt Lubbeek
 15/03: Persconferentie Monicare in Lommel
 22/05: Info-avond Banaba internationale samenwerking UCLL in Heverlee
 09/06: Kennismakingstocht Monicare in Overpelt
 14/09: Quiz Internetgazet Lommel
 02/09: Infomoment Monicare in Overpelt
 13/09: Verkiezingsdebat Lommel
 24/11: Vierde pijler dag in Brussel
NICAMIGOS kreeg 1000 euro projectsubsidie van de GRIS in 2018
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Palestijnse Circusschool
Contact: Helene Huybens
joris_devlieghere@hotmail.com
De Palestijnse circusschool, gestart in 2006, blijft op hetzelfde
elan verder werken. Circus is in Palestina een bewijs dat
ongewapend protest een doel op zich is. Al 12 jaar timmert de
school aan een toekomst voor jonge Palestijnen op de
Westelijke Jordaanoever.
Hun missie draagt op 3 pijlers.
 Professioneel:” train jonge mensen om professionele circus artist of -trainer te worden “.
 Circuskunst in Palestina: “ verspreid de circuskunst over heel Palestina “.
 Sociaal: “ gebruik circus kunst als een sociaal middel om het fysieke en creatieve potentieel
van de Palestijnen te ontwikkelen, met het oog op hun engagement, inzet en en versterking
om “Positieve en Constructieve” actoren te worden in- en voor hun gemeenschap “.
Circus is niet competitief, je leert anderen vertrouwen en je angsten wegwerpen. Ieder kind kan
deelnemen,ook kinderen met een beperking vinden er hun plaats en hun ouders vinden het
geweldig dat ze op een podium staan!
De school heeft de kans, via vele contacten in het buitenland,om ook daar op te treden en zo hun
visie op de situatie van de Palestijnse kinderen over te brengen.
Met hun voorstelling SARAB (luchtspiegeling) waar ze op op een zeer intense en aangrijpende
wijze de schrijnende problematiek van “de vluchteling onder weg” brengen.
In 2018, tijdens hun tour in Denemarken, Groot Brittannië en België, voor 4500 toeschouwers,
raakten en veroverden ze er de harten van menig toeschouwer.
In Palestina zelf organiseerden ze het festival “United for Freedom.”
Samen met circussen uit Chili, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk brachten ze 31 shows die meer
dan 2500 toeschouwers brachten .
De stem van de Palestijnen laten horen is niet het belangrijkste doel, wel de jongeren uit de
Westbank een toekomst geven en hun gevoelens van frustratie en onrust op een constructieve
manier kanaliseren.
In 2018 vonden opnieuw de jaarlijkse uitwisselingen met de circusschool “ Circus Zonder Handen”
uit Molenbeek plaats. ( 1x Palestina naar Molenbeek en 1x Molenbeek naar Palestina )
Rond die samenwerking maakte een Belgische filmploeg de film “ What happened under the tent”;
V.R.T.– journalist Majd Khalife en Koen Nollet maakten een “acrobatisch” verhaal omtrent de
kracht van circus om mensen te verbinden over de grenzen heen . Jongeren, ieder met zijn
kwetsbare achtergrond en heel wat getuigenissen brengen hun eigen verhaal.
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In 2018 brachten de docenten van beide circusscholen, na manden intensief samenwerken, en
met de steun van Vlaams-Brabant, een toolkit ( boek ) als handleiding voor een positieve
identiteitsontwikkeling in een superdiverse samenleving.
In 2019 wil de school verder werken in Ramallah, Jenin en in de vluchtelingenkampen Al Jalazone
en Al Fara.
Ook in Oost- Jeruzalem is men met lessen gestart, na een lange lijdensweg vooraleer de trainers
uit de Westelijke Jordaanoever daarvoor de toelating kregen.
De Palestijnse Circusschool ontving 1000 euro projectsubsidie in 2018

Suyana Peru en Puriy
Contactpersonen:
Deblauwe Francis fdbgm@hotmail.com en Jozef Corveleyn
In het afgelopen jaar werd er door onszelf in België en door onze
zuster-NGO Padma, vooral ingezet op de volgende activiteiten en
zorgpunten:
In januari – februari ging veel aandacht naar onze Speelpleinwerking (vacaciones divertidas)
Aan een groep van ongeveer 80 kinderen en jongeren geven onze medewerkers, met de hulp van
vrijwilligers (studenten van bevriende universiteit in Lima) een brede waaier van creatieve
activiteiten, gaande van dans tot tekenen en muziek maken, alsook gewone speelactiviteiten zoals
in onze Vlaamse speelpleinwerking. Daarvoor moet er vooral materiaal aangekocht worden en
plaats worden gereserveerd in parochiale lokalen die we voor gratis mogen gebruiken. Ook een
groot speelveld in de buurt van de hoofdkerk wordt ter beschikking gesteld.
In de loop van het jaar is er ook de nodige aandacht gegaan naar het coachen van het
psychologenteam en van het team van onze sociale werkplaats (Puriy, klein
lederverwerkingsbedrijfje).
Eerst moest er gezorgd worden voor de vervanging van onze psychologe Luz, psychotherapeute,
die naar het buitenland (België!) vertrok in juli voor verdere studie. Zij werd, na zorgvuldig zoeken
vervangen door Carmen, die een paar jaar afgestudeerd is van een van de betere Limeense
universiteiten. Carmen is bezig met een bijkomende opleiding psychotherapie en heeft, zo blijkt,
heel wat organisatorisch talent, zodat onze directrice goed wordt bijgestaan.
In Puriy vertrok onze verkoopsmedewerkster (marketing, contacten met winkels en bedrijven) ook
naar een ander bedrijf. Zij werd vervangen door een jonge medewerkster, Karina. Zij was tegen
het eind van het jaar ongeveer ingewerkt in alle processen en contacten van het Puriy-bedrijf.
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In de eerste helft van het jaar werd ons sociaal bedrijf, Puriy, slachtoffer van herhaaldelijke
inbraken en berovingen. Het gebouw waarin zij gevestigd waren, behoorde aan de parochie maar
was weinig beveiligd. Daarom regelde onze directrice, Elizabeth Rosas de verhuis van het sociaal
bedrijf naar een nieuwe veilige omgeving in een groter instituut dat ons met open armen heeft
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ontvangen. Het gaat om de organisatie Fe y Alegria (een onderwijsnetwerk en opleidingsnetwerk
in Peru, Columbia en in andere Latijns-Amerikaanse landen). Het is er niet alleen veel veiliger en
goed bewaakt, maar zij stellen ons deze locatie ook gratis ter beschikking, met dien verstande dat
vrouwen die bij hen in volwassenenvorming zijn, ook bij ons in het atelier kunnen participeren en
ook dat leden van onze Padma-equipe zorgen voor regelmatige workshops voor het personeel van
het Instituut Fe y Alegria. Het begin van een mogelijk vruchtbare samenwerking en misschien
perspectief op schaalvergroting.
Uit besparingsoverwegingen besloot het team aldaar dat het kantoor (klein appartement) dat we
huurden in de mooie wijk (maar duur) Miraflores moest opgegeven worden. Dit kantoor blijkt ook
niet meer nodig te zijn als ‘show room’ voor de lederproducten van Puriy, vermits stilaan het
merendeel van de verkoop van de Puriy-producten via Facebook verloopt. Deze belangrijke
besparing laat toe om de nieuwe vestiging van ook het Consultorium in onze wijk ten volle uit te
bouwen.

EEN EIGEN HUIS: CASA PADMA
Gezien de uitbreiding van de activiteiten van consultaties en van workshops voor de bewoners van
ons district (traumaslachtoffers, jonge gezinnen met opvoedingsproblemen, jongeren met leer- en
gedragsproblemen, etc.) werd er in 2017 al voor geopteerd een grotere ruimte te vinden die
onafhankelijk is van het Medisch Centrum waarin we tot nu toe werkten. Dat laatste hebben we
behouden (één kleine consultatieruimte) en er is een hele benedenverdieping van een tamelijk
groot huis in de buurt afgehuurd van de parochie. Die bevat een ruime inkomhall met
speelfaciliteit voor kinderen, een vergaderruimte voor de workshops en 2 extra
consultatiekantoren, en een administratieve ruimte. Er wordt nu ook ingezet op lokale
bekendmaking, werving, aankondiging met allerlei middelen om de mensen attent te maken op de
mogelijkheden. Daar wordt sterk op geantwoord. De equipe is nu weer vol enthousiasme.

DE KERNACTIVITEITEN VAN DE PADMA-PLOEG
De voornaamste activiteiten van de Peruviaanse NGO Padma en Puriy (sociaal bedrijf), mogelijk
gemaakt door de inzet van Suyana-Peru (België) zijn:
1. Consultatie in het medisch centrum én in eigen (nieuw) Casa Padma
 Psychotherapie en Psychologische adviezen en counselling
 Personen bereikt: 535
 Aantal consultaties/zittingen: 1464
2. Workshops (preventief werk):
 Voor ouders: positief opvoeden (niet met geweld eerst). Deelnemers: 36
 Stress-management: deelnemers: 33
 Voor jongeren (werken aan zelfbeeld, identiteit, toekomst, zingeving, agressie…).
Deelnemers: 30
3. Vrouwenkring: beginnend
4. Begeleiding van personeel van Sociale werkplaats, Puriy
5. Scholenwerking: consultaties en werkgroepen voor leraars, leerlingen en ouders
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6. Casa Hogar: hulp aan een tehuis bijzondere jeugdzorg (therapie aan kinderen en begeleiding
van personeel). Psychotherapie voor kinderen: 20 kinderen.
7. Speelpleinwerking (januari-februari)
Tot slot kunnen we melden dat we de middelen van de subsidie van de Gemeente Lubbeek vooral
hebben ingezet voor het realiseren van de noodzakelijke veranderingen in de werking van Padmaconsultatie (nieuwe Casa Padma) en in de verhuis van de sociale werkplaats, Puriy.
Suyana Peru ontving een projectsubsidie van 1000 euro in 2018

SIAL - steunpunt integratie asielzoekers Lubbeek
Contactpersoon: D’aes Christine
christine.daes@telenet.be
SIAL is een informeel netwerk, in 1999 gestart door inwoners van Lubbeek.
Ook niet-inwoners van Lubbeek zijn actief binnen de groep. De werking functioneert op basis van
vrijwilligheid en consensus. We ondersteunen de vluchtelingen individueel, monitoren het lokaal
en algemeen beleid en nemen burgerinitiatieven naar het beleid. We zijn omkaderd en gesteund
door Vluchtelingenwerk Vlaanderen, waarvan we lid zijn.
De vluchtelingen hebben te maken met personen die individueel de volledige
verantwoordelijkheid dragen voor alles wat zij zeggen en ondernemen, en niet met een
organisatie of instantie. Tegelijkertijd worden de vrijwilligers in hun engagement gedragen door
een grotere groep. De vluchtelingen beslissen ook zelf of, en in welke mate ze op ondersteuning
van SIAL beroep doen. De vrijwilligers van SIAL zoeken altijd zo veel mogelijk officiële /
professionele hulpverlening om de mensen door te verwijzen en te begeleiden. Niemand wordt
vergoed. Het SIAL netwerk is onafhankelijk van officiële organisaties en van ideologische of
politieke strekkingen.
SIAL is lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en van Gastvrij Netwerk vzw. Deelname aan
vergaderingen VwV:
 11/1 Platform Beleid en Beweging
 12/3 platform Beleid en Beweging
 3/5 platform Beleid en Beweging
 6/6 platform Beleid en Beweging
 16/11 ledenplatform VwV
 28/3 Algemene Ledenvergadering
 3/5 Algemene Ledenvergadering
Deelname vergaderingen Gastvrij Netwerk:
 31/5 Algemene Ledenvergadering
 27/9 Algemene Ledenvergadering
 24/11 Netwerkdag Brussel "De Markten"
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De samenkomsten op Vluchtelingenwerk Vlaanderen bieden de gelegenheid om informatie van
"op het veld" door te geven aan de verschillende projectverantwoordelijken en aan het
secretariaat dat ook aan beleidswerk doet. Omgekeerd plaatst de informatie vanuit de werking
van Vluchtelingenwerk ons werk in een breder kader.
https://www.vluchtelingenwerk.be
De telefonische juridische Helpdesk is door de leden gratis te raadplegen en het luik Asiel wordt
bemand door VwV.
Gastvrij Netwerk is een platform voor uitwisseling tussen de vrijwilligersgroepen.
Met de steun van de Koning Boudewijn Stichting werd een "Toolkit" opgesteld ten behoeve van
vrijwilligersgroepen. Vooral aan de tweede versie ervan droeg SIAL actief bij voor het luik
Gezondheidszorg.
https://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk

VORMING EN STUDIEDAGEN






22/1 Ontmoetingsmoment georganiseerd door dienst diversiteit Leuven voor vrijwilligers met
vluchtelingen
19/3 Provinciehuis Leuven Studiedag "Nieuwe asielprocedure" door Myria
25/6 VwV: Vorming nieuwe asielwetgeving door VwV
26/6 Senaat: Migratie in cijfers en in rechten 2018
10/12 Klankbordgroep ODISEE over rol van vrijwilligers

Opvolgen van de verslagen van de contactvergaderingen van Myria, NGO's en asielinstanties.
Nieuwsbrieven Vreemdelingenrecht Myria.
e-fugee nieuwsbrief VwV.
nieuwsbrieven VVSG ivm OCMW en vluchtelingen.

LOKALE WERKING
Materiële middelen:
 Na een periode van gebruik van lokalen van het OCMW voor onze zaterdagse SIAL-ontmoeting,
organiseren we die nu in het parochiecentrum van Lubbeek (oude bib). We storen er niemand,
hebben meer plaats, hebben een afgesloten tuintje en kunnen wandelen in de nabije
omgeving.
 De parochieploeg van Pellenberg stelt een stapelruimte ter beschikking
 Personen die langs het informeel netwerk van SIAL op regelmatige of occasionele basis
meewerken aan de ondersteuning van de vluchtelingen worden op geen enkele manier
vergoed.
 De financiële middelen worden gebruikt voor materiaal voor de zaterdagse SIAL-activiteiten,
schoolkosten, opleidingskosten, humanitaire hulp; ze komen uitsluitend van particulieren die
ons steunen.
 Het rollend fonds van de Koning Boudewijnstichting dient voor interestloze leningen met een
gepersonaliseerd en soepel afbetalingsplan, op basis van vertrouwen.
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Giften t.v.v.sial 2018
Totaal van € 2.250 aan giften door particulieren, waarvan enkelen SIAL steunen met een vaste
maandelijkse gift. Langs deze weg nog eens hartelijk dank aan de milde schenkers!
Indien u de SIAL-werking wil steunen, kan dit op naam van SIAL:
BE68 7340 3583 4334 (geen fiscaal attest mogelijk)
De rekening staat op naam van SIAL met statuten van feitelijke vereniging. De rekeninghouders
zijn: Magda Verbeelen, Jan Frederickx, Christine D'aes

WEKELIJKSE ONTMOETING
Op zaterdagvoormiddag met Nederlandse les en kinderbegeleiding.
Het organiseren gebeurt met een Doodle waarvan de link doorgestuurd wordt naar iedereen die
wil meewerken. Dit verplicht tot niets, biedt alleen de mogelijkheid om regelmatig, nu en dan of
eenmalig mee te werken. De geïnteresseerde nieuwkomers krijgen elke week een email en/of SMS
met een uitnodiging ofwel een bericht dat er die week geen les is. Bij gebrek aan voldoende
vrijwilligers was er in heel 2018 slechts op 7 zaterdagen geen SIAL-activiteit .
Door gebrek aan openbaar vervoer worden ook elke week een aantal families naar het
Parochiecentrum van Lubbeek met de auto gebracht vanuit Binkom en vanop de Staatsbaan.Toen
we nog samenkwamen in het OCMW gebeurde dat vanuit Binkom en vanuit Lubbeek centrum.
Volwassenen die na een tijd een officiële taalopleiding of beroepsopleiding volgen, komen niet
meer of nog sporadisch op zaterdag. Dikwijls blijven de kinderen wel nog komen; zij waarderen
deze spelvoormiddag en het contact met de begeleiding zeer erg.
Regelmatig vieren we een jarige en op 8/12 hadden we een Sinterklaasfeestje.
2 maal was BOV (Bewegen op Voorschrift) onze gast. Nadien was er opvolging van de
geïnteresseerden.
Eenieder die interesse heeft kan komen kennismaken na berichtje aan
christine.daes@telenet.be
Inzamelen en verdelen van huisraad, meubilair (waaronder 1 piano!), kleding
Fietsreparatie
Gezondheidszorg:
 Huis van het Kind: 1ste en vervolgraadplegingen begeleiden. Samenwerking van
voedingsdeskundige bij eetproblemen bij een 1,5-jarig jongetje
 Opvolgen van en zo nodig begeleiden van bezoek aan tandarts, huisarts, gynaecologe,
gehoorcentrum,
Hulp voor aansluiten bij voetbalclubs
Administratieve hulp: begeleiding bij het afsluiten van brandverzekering, familiale verzekering
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Werk:
 Signaleren van info langs informele over vacatures en opleidingen.
 Studentenjobs helpen zoeken



Wijkwerken: zowel bij de gemeente als bij privé personen werk(t)en vluchtelingen in dit
systeem (vroegere PWA).

Knelpunten:
 Centrumsteden zetten soms interessante kleinschalige projecten op ivm laagdrempelige
toegang tot werk in een combinatie van werk en taalonderwijs. Doordat hier gemeentelijke
middelen ingezet worden, vallen de inwoners uit de (omgevende) gemeentes uit de boot. Zo
loopt er in Antwerpen al enkel jaren een succesvol project dat werken en leren combineert en
zo het traject naar werken betekenisvol inkort voor bepaalde beroepen; zowel voor de
nieuwkomers als voor de samenleving een winst.
 Te hoge eisen voor taalkennis van het Nederlands voor sommige beroepen. Zo eist een
bepaalde firma voor vuilnisomhaling dat kandidaten opladers een schriftelijk examen afleggen
met vragen over een bedrijfsfilm van drie kwartier.
Ook voor arbeiders voor wegenwerken of bouwfirma's komen we gelijkaardige drempels tegen.
Tegelijkertijd ziet men grote, al dan niet openbare, werken uitvoeren in onderaanneming door
firma's met volledig Nederlands onkundige werknemers.
Informatie doorgeven over verenigingen van mensen uit cultuur van herkomstlanden, die
ijveren voor integratie en uitwisseling.
Voorbeeld: CATI TAGE VZW Tienen https://africaintienen.jimdo.com
Huistaakbegeleiding, begeleiding op school i.s.m. de school

SPONTANE "BUDDY"-WERKING
Is een persoonlijk duurzaam engagement tegenover een bepaalde familie of persoon groeit uit de
persoonlijke banden die ontstaan bij huistaakbegeleiding, tijdens de begeleiding van de zaterdagse
ontmoeting, via contacten van huiseigenaar met hun huurder, door buren, bij individuele
taalbegeleiding, hulp bij verhuis, ...

FINANCIËLE HULP







Familiale verzekering: voor 3 families de eerste jaarpremie met info oever het belang om zelf
de volgende jaren deze verzekering verder te zetten
2 x financiële hulp van 125 Euro voor verhuiskosten van vluchtelingenfamilies.
Humanitaire hulp bij plotse financiële tegenslagen voor twee families
uitdelen van appels en peren: fruit is relatief duur en in bij de discounters niet altijd van goede
kwaliteit. We kopen het fruit bij plaatselijke telers en wie behoeftig is, krijgt het gratis. De
anderen betalen de inkoopprijs
Leningen:
Huurwaarborg: de eigenaar kan/wil soms niet wachten op de beslissing van het OCMW om de
waarborg te betalen
Levering van stookolie

OCMW
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Een tijdelijke medewerkster van april tot oktober, voor bijkomende begeleiding van de kinderen in
de scholen en tijdens de vakantie was zeer welgekomen, maar is jammer genoeg dus alweer
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gestopt. Een van de initiatieven van deze medewerkster was een door het OCMW gecoördineerde
en bekostigde eenmalige workshop "schilderen op doek met acryl" door een Lubbeekse
kunstenares voor de kinderen.
11/1-overleg door tijdelijke medewerkster voor coördinatie vrijwilligerswerk, samen met de LOI
maatschappelijk werkster, met de vrijwilligers huistaakbegeleiding. Voor de zoveelste keer werd
het nooit uitgevoerde aanbod van verzekering van deze vrijwilligers door het OCMW besproken.
Weer werden formulieren ingevuld en weer hoorden we er daarna niets meer van.
In het najaar vertrok de sociaal assistente van het LOI maar werd gelukkig snel vervangen. Er is van
beide kanten een sterke wil om correct en intensief samen te werken.
Het pijnpunt van ongelijke behandeling van cliënten naargelang de behandelende maatschappelijk
werker blijft bestaan. Het is trouwens niet een exclusief probleem in Lubbeek; ook in sommige
andere gemeenten is dit opvallend.

LOI WERKING




De regeringsbeslissing over de afbouw van het aantal opvangplaatsen dreigde even het aantal
LOI-plaatsen in Lubbeek te verminderen. Deze beslissing werd gelukkig teruggedraaid, na een
verzoek van de gemeente aan de Staatssecretaris.
In het algemeen is er een vlot contact met nieuw aangekomen families en wordt ons aanbod
van Nederlands oefenen en kinderbegeleiding op zaterdag enthousiast onthaald.
Het grote probleem blijft huisvesting voor de families die het LOI moeten verlaten. Individuele
contacten met sociaal voelende verhuurders leverden al enkele malen een degelijke woonst in
Lubbeek en in Tienen, aan redelijke prijsvoorwaarden op. Maar dit geluk hebben we bijlange
niet altijd!
Voedselpakketten: hulp bij vervoer van de pakketten. De bedeling verliep vlot en vriendelijk. In
aanbod blijven we , naast goede basisproducten, veel bewerkte producten vinden. Een
initiatief om groenten en fruit van eigen streek in bulk aan te kopen en tot bij alle kansarmen
van onze gemeente te brengen, blijft jammer genoeg uit.

GEMEENTE





21/9 SIAL is laureaat van de feestelijke viering "Lokale Helden van de SDG's"
SIAL is lid van de GRIS en neemt deel aan alle vergaderingen. Het is telkens een vruchtbare
uitwisseling tussen de vele aangesloten bewegingen, instanties en organisaties van Lubbeek.
Ook is het een gelegenheid om onze stem te laten horen in de standpunten over de lokale
mondiale werking.
10/6 Deelname aan Wereldfeest als lid van de GRIS,
8/7 Lubbeek Feest" met de GRIS

SCHOLEN
De samenwerking met de basisscholen in Lubbeek verloopt heel vlot. De leerlingen en ouders
zijn allemaal heel enthousiast en dankbaar voor de inspanningen die de schoolteams voor hen
doen.



M-decreet: hierover zij al veel klachten in de media verschenen, maar we zijn blij dat we de
zeer positieve ervaring met Redingenhof (Leuven) dit jaar weer kunnen bevestigen. Het gaat

45



Jaarverslag GRIS 2018

om een zeer intensieve en moeilijke begeleiding van een slechthorende Afrikaanse jongeman
die pas op 6-jarige leeftijd in België de juiste diagnose en behandeling kreeg. Zowel zijn
thuistaal als zijn moedertaal moest hij toen beginnen leren. Nu, 7 jaar later, volgt hij BSO
automechanica met individuele ondersteuning door een gespecialiseerde leerkracht vanuit het
Hoger Instituut voor Doven en Blinden, extra logopedie en ondersteuning vanuit het MUCLA
(UZ Leuven). Drie keer per jaar is er uitgebreid overleg vanuit het hele onderwijsteam, MUCLA,
de ouders en iemand van SIAL.
Samenwerking met AUXILIA voor ondersteuning van overgang OKAN naar regulier onderwijs.
In onder meer Antwerpen bieden verschillende scholen een "schakeljaar" aan om de overgang van
de OKAN naar het regulier onderwijs te ondersteunen. Het is een manier om de talenten en de
slaagkansen van de leerlingen te bevorderen. Nog al te veel studenten worden nu naar het BSO
verwezen omdat hen de tijd niet gegeven is om de Nederlandse taal voldoende te beheersen en
om voldoende in te halen voor vakinhouden die ze vroeger nooit onderwezen kregen zoals Frans
of Europese geschiedenis.

SIAL IN DE WERELD











We werden gevraagd voor toelichting bij ons werk. Bij beide gelegenheden namen ook enkele
vluchtelingen uit ons netwerk actief deel.
- 19/3 Lezing voor de faculteitskring Crimen over SIAL
- 29/3 KADOC gespreksavond over vluchtelingen, lid van het panel
22/2: Uitreiking van "De Megafoon" door Oikonde. SIAL nam deel aan de wedstrijd maar was
geen laureaat.
2/2: Bekroning "Rood Fonske" voor het lokale "Gastvrij Netwerk Wijgmaal - Lubbeek - Herent.
24/3 Awardshow Gastvrije Gemeente: met enkele Lubbeekse vluchtelingen. Zaal van Vlaams
Parlement. SIAL genomineerd maar geen laureaat.
9/4 hulp aan "Buren zonder grenzen" om hun meubelvoorraad te verhuizen
16/4 receptie vrijwilligers Diversiteit Leuven
26/5 Wereldfeest Leuven: stand SIAL samen met Hart boven Hard
23/6 Wereldfeest Tirlemonde: met de auto naar Tienen met een familie uit het LOI van Binkom
30/9 Refugee Walk: SIAL nam deel aan de voorbereidingen en werkte de dag zelf mee met
enkele vrijwilligers. Een ploeg uit Lubbeek stapte mee als deelnemers en werd, behalve door
vrienden en familie, ook gesponsord door de gemeente Lubbeek, langs een aanvraag bij de
GRIS.

SIAL is erkend door Vakantieparticipatie als armoedesteunpunt om daguitstappen en vakanties
aan sterk verminderde prijs aan te bieden

NIEUWSBRIEVEN
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Worden verstuurd naar een 200-tal geïnteresseerden. Volgende items omen aan bod:
Hulpvragen ivm
 huistaakbegeleiding
 Huurwoningen zoeken.
 vervoer- en begeleidingsvragen naar medische consultaties, oudercontactavonden
 verhuishulp
 kleding, huisraad, meubels, fietsen, PC en laptops,...

Nieuws over beleid aangaande vluchtelingen uit de pers, vanwege Vluchtelingenwerk, vanwege
Gastvrij Netwerk
SIAL wordt gecontacteerd door recente nieuwkomers en ook zeer frequent door nieuwkomers die
we al zeer lang kennen:
 vragen ivm administratieve moeilijkheden rond verkrijgen van nationaliteit, reizen,
erkenning van een kind, gezinshereniging,
 psychische problemen
 problemen in schoolloopbaan
 problemen op het werk
 vraag naar gegevens van deskundige en sociaal gedreven advocaten vreemdelingenrecht
en burgerlijke zaken.

VOORNAAMSTE KNELPUNTEN
1. De mensen zijn niet op de hoogte van het bestaan van de instanties of de wegen daartoe of de
werking ervan, waar ze geholpen kunnen worden: CLB, CAW, rechtstreekse contactname met de
school (titularis, directie), OCMW,...
2. De dienstverlening is versnipperd en de instanties zijn beperkt in hun opdrachten en
bevoegdheden.
 Een zeer opvallend geval: het traject van de inburgering. Deze bestaat onder meer uit het
volgen van lessen Nederlands en het volgen van een inburgeringscursus. Na een test over
het beginniveau, volgt de inschrijving in een CBE of in een CVO. Als de inburgeraar een
uitnodiging krijgt voor de start van de inburgeringscursus (in moedertaal over algemenen
info over België en "rechten en plichten") wordt dat niet doorgegeven aan de school of
scholen en is er ook geen databank die de scholen kunnen raadplegen om te bekijken of
iemand die op de wachtlijst staat, wel opgeroepen kan worden om de opleiding
Nederlands te starten. Omgekeerd gebeurt het regelmatig dat iemand een uitnodiging
krijgt om inburgeringscursus te starten, terwijl een module van de taalopleiding bezig is of
rond dezelfde periode start. Ook het OCMW is voor deze info afhankelijk van de informatie
die door hun cliënten aan hen bezorgd wordt.
 Soms is een persoonlijke contactname efficiënter dan algemene info tussen diensten en
organisaties: we brachten de verantwoordelijke van het project "jobcoaching" vanVwV in
contact met de cel Nieuwkomers van VDAB Leuven . Ook tips over opleidingen komen
dikwijls via informele persoonlijke contacten en worden dan doorgegeven aan
vluchtelingen waarvan we weten dat ze er interesse voor hebben.

BESLUIT
Dit jaar zal SIAL twintig jaar actief zijn als informeel ondersteuningsnetwerk voor vluchtelingen.
We maakten de chaos van de jaren 2000 mee, toen mensen gedropt werden met leefloon,
nauwelijks officiële ondersteuning kregen, veel jaren wachtten op een erkenning en/of
verblijfsvergunning en jaren op de wachtlijst stonden voor lessen Nederlands. De grote
regularisatie van 2009 bracht voor veel mensen eindelijk de mogelijkheid om een leven op te
bouwen. Alle mensen die wij in die periode individueel hielpen, waren zeer snel aan het werk en
hebben veelal een plaats gevonden in onze samenleving. Sommige vluchtelingen blijven het zeer
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moeilijk hebben met het verwerken van hun vluchtverleden of blijven heimwee hebben naar het
land dat hen dierbaar is maar waar het voor hen om veiligheidsredenen nog steeds onmogelijk is
om naar terug te keren.
Veel vluchtelingen die door SIAL ondersteund worden of werden, werken graag mee in het
netwerk om op hun beurt nieuwkomers te helpen
De prioriteit die de huidige regering gelegd heeft op de grootschalige opvang van vluchtelingen,
ten nadele van de kleinschalige, is zeer betreurenswaardig. Met de kleinschalige opvang die
geografisch gespreid is en meer kansen geeft voor ontmoeting, verloopt het samenleven veel
harmonieuzer, is er meer spontane mantelzorg en solidariteit, plooien de verschillende
bevolkingsgroepen, ook binnen de vluchtelingenpopulatie, zich minder op zichzelf terug. De
professionele ervaring en expertise, in samenwerking met lokale vrijwilligers, dreigt op veel
plaatsen verloren te gaan.
Er heerst grote bezorgdheid bij alle NGO's, vzw's en burgerinitiatieven die vluchtelingen
ondersteunen, over repressieve reacties vanwege de overheid tegenover veel initiatieven van
organisaties en individuele burgers die opkomen voor vluchtelingen.
Verschillende vrijwilligers en vzw's meldden op de vergaderingen van Gastvrij Netwerk, hoe ze
tegengewerkt en geïntimideerd worden door officiële instanties.
Twee incidenten in dit verband, die volop het nieuws gehaald hebben, zijn representatief voor de
repressieve houding van sommige overheidsinstanties:
 De inval in cultuurcentrum Globa Aroma, waartegen meer dan 150 organisaties
protesteerden in een open brief.
https://www.bruzz.be/samenleving/globe-aroma-zon-inval-kan-niet-er-komen-acties2018-02-12
 Het proces tegen mensen die vluchtelingen van het Maximiliaanpark onderdak geboden
hadden en daarvoor beschuldigd werden van mensensmokkel en lidmaatschap van een
misdaadorganisatie. Zij zijn vrijgesproken maar het parket ging in beroep.
https://www.knack.be/nieuws/belgie/parket-in-beroep-tegen-vrijspraak-mensen-diemigranten-onderdak-verleenden/article-normal-1416099.html
Het wetsontwerp om huiszoekingen te doen zonder voorafgaand gerechtelijk onderzoek bij
vermoeden van aanwezigheid van mensen zonder papieren, is gelukkig niet doorgegaan. Zowel
politiek als vanwege de onderzoeksrechters ("wij zijn geen stempelrechters") was er tegenstand.
Wat maar zijdelings de media haalde, was de inval bij enkele leden thuis, met inbeslagname van
computers en documenten, van de vzw VLOS (Vluchtelingen Onthaal Sint -Niklaas). Dit jaar werd
bekend dat geen enkele van de beschuldigingen (huisjesmelkerij, mensensmokkel), weerhouden
werd door het parket.
Als toetje een mooi lokaal Lubbeeks nieuws: een Syrische jongeman uit Lubbeek met artiestenaam
Jay Jay, was laureaat in het programma "Belgium 's got talent". Hij was ook "ambassadeur" bij
Refugee Walk.
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Dank aan iedereen die met sympathie SIAL gevolgd heeft en aan allen op een of andere manier
bijgedragen hebben aan het verwelkomen en ondersteunen van de vluchtelingen in onze
gemeente en daarbuiten.

Wereldsolidariteit
Contactpersoon: Guy Sprengers guy.sprengers@telenet.be
Na het opdoeken van KWB is er geen rechtstreekse link met de Lubbeekse
bevolking, echter via de Stuurgroep Wereldsolidariteit Leuven wordt het
belang van deze ngo binnen de gemeente onderhouden. Vertegenwoordigers
zijn Roland Van Criekingen en Guy Sprengers.
Wereldsolidariteit, de ngo binnen Beweging.net, is vertegenwoordigd in de
GRIS.

STUURGROEP WS LEUVEN EN PARTENARIAAT:
Samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de CGTG van Guatemala, en anderzijds het ACW
(Verbond Leuven), ACV (Verbond Leuven) en Christelijke Mutualiteit (Verbond Leuven), die reeds
in november 2008 officieel verlengd is voor de periode 2008 – 2013. In dat kader heeft een nieuwe
inleefreis plaats gevonden in november 2010. Een nieuwe verlenging voor de volgende vijf jaren is
officieel ondertekend op 28 mei 2014. Deze ondertekening vond plaats tijdens de Rerum
Novarumviering van de Leuvense afdelingen van Beweging.net (het vroegere ACW) en gebeurde
door de drie gewestelijke secretarissen van CM, ACV en ACW van Leuvense zijde, en door Alberto
Ramirez, Secretaris Generaal van de Guatemalteekse CGTG.
In 2017 zijn nieuwe onderhandelingen gestart met de verschillende Leuvense partners om zich
voor te bereiden op een nieuwe verdere overeenkomst met het Partenariaat. Deze voorbereiding
is in 2018 verder uitgediept en resulteert in een werkbezoek aan de partners in Guatemala in
januari 2019.
Binnen de stuurgroep is de ‘Werkgroep Guatemala’ opgericht, die zich specifiek met die
problematiek bezig houdt, o.a. de opvolging van initiatieven die van hieruit opgezet en
gecoördineerd worden.
Na de herstructurering van het ACW en de ombouw naar Beweging.net, is ook de taak van de
vrijgestelde voor Wereldsolidariteit herschreven. De huidige vrijgestelde (Jacques Vanderborght) is
tewerkgesteld door Wereldsolidariteit zelf en heeft zowel Leuven als Brussel onder zijn
bevoegdheid.
In 2017 en 2018 spitst de campagne van Wereldsolidariteit zich toe op #cleanekleren, samen met
haar campagnepartners. Wereldsolidariteit is een ngo die ijvert voor waardig werk en sociale
bescherming wereldwijd, samen met
sociale bewegingen in Noord en Zuid. Zo komt Wereldsolidariteit ook op voor betere
arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, in nauwe samenwerking met de Schone Kleren
Campagne. Waar in 2017 de klemtoon lag op de wielersport, is het accent in 2018 (omwille van
het WK voetbal) gelegd op de voetbaluitrustingen, waar bij naast de grote gekende merken
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Adidas, Nike en Puma ook Belgische merken als Jako en Jartazi de vraag naar eerlijke handel werd
benadrukt.
Drie concrete vragen zijn belangrijk:
1. Transparantie over waar en in welke omstandigheden de sportkledij gemaakt wordt.
2. Leefbare lonen.
3. Vakbondsvrijheid.
Hiervoor is een petitie, zowel on-line als op papier opgezet.
Op de algemene ledenvergadering, op de stand op het Wereldfeest tijdens het Octaaf, alsook op
de stand op de H-eerlijke markt op Feest in het landschap is de campagne voorgesteld en is
gevraagd om de petitie te ondertekenen (nagenoeg 200 handtekeningen werden verzameld).
Meer info: www.cleanekleren.be

WERELDSOLIDARITEIT NATIONAAL:
De verschillende organisaties in Guatemala zijn opnieuw bezocht door Bart Verstraeten,
stafmedewerker van Wereldsolidariteit en voorzitter van Social Alert. Hij is vandaag de
rechtstreekse contactpersoon met de CGTG en MTC. Coöperant Latijns-Amerika is Gijs Justaert, hij
werkt vanuit Santo Domingo, Dominicaanse Republiek. Santiago Fischer is de politiek medewerker
Latijns-Amerika.

VERGADERINGEN EN/OF BIJEENKOMSTEN VAN DE STUURGROEP WS LEUVEN:
Terugkoppeling van deze vergaderingen gebeurt waar nodig aan de GRIS op het dagelijks bestuur
en/of op de Algemene Ledenvergadering.



















18 januari: stuurgroep
23 januari: gemeenschappelijke stuurgroep met Brussel
22 februari: stuurgroep
15 maart: stuurgroep
22 maart: startdag Wereldsolidariteit in Schaarbeek: thema: #cleanekleren, tweede jaargang,
toegespitst op schone sportkledij in het voetbal.
19 april: stuurgroep
18 mei: stuurgroep met verslag Bart Verstraeten over recent bezoek aan Guatemala en de
partners CGTG en MTC.
9 mei: Rerum Novarum in Kortenberg
17 mei stuurgroep
4 juni; campagne voeren op de Sinksenkoers Averbode.
10 juni: Wereldmarkt tijdens Octaaf Sint Martinus Lubbeek
21 juni: stuurgroep
13 september: overleg partnerschap Guatemala, stuurgroep
20 september: stuurgroep
7 oktober: stand cleane kleren op de H-eerlijke markt op Feest in het landschap
18 oktober: stuurgroep
8 november: stuurgroep
15 november: Cuba-avond Leuven, met LBC en Beweging.net, presentatie inleefreis Cuba
(Cuba is een tweede partner van de stuurgroep Leuven)
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15-16 december: ‘Andere Kerstmarkt’ Leuven, stand WS.

Wereldsolidariteit ontving € 1000 projectsubsidie (Financiering MTC Guatemala), voor diensten
en ondersteuning aan kwetsbare arbeiders binnen het domein van de sociale bescherming-recht
op arbeid.

Gemeentelijke Basisschool De Stip Linden
Contactpersonen:
Karin Bunckens – Bieke Verlinden (bieke.verlinden@gbslubbeek.be).
In 2018 zette onze school de samenwerking onverminderd verder met de school Cyendajuru,
gelegen in het zuiden van Rwanda, in de sector Simbi.
Professor Luk Cannoodt blijft contactpersoon voor de STip in Linden en de school in Cyendajuru.
Het oudercomité, in samenwerking met de leerkrachten en ouders van de Stip, blijven dankzij de
transparantie en het welslagen van de samenwerking, geloven in dit project. Jaarlijks houdt het
oudercomité een gedeelte van de winsten opzij om het project financieel te steunen.
Natuurlijk willen we dat de samenwerking ook een pedagogische meerwaarde biedt, dat onze
kinderen er iets van leren maar vooral ook een open houding leren aannemen t.a.v. andere
culturen. Om de wereld van de Rwandese kinderen wat dichter naar België te brengen, proberen
we onze leerlingen te informeren en te betrekken via actieve voordrachten, integratie van
verschillende thema’s in onze lessen wereldoriëntatie ( vb water, speelgoed, naar school,
kofferwerking, projectweken...)
De twee zesde leerjaren namen op 20 april deel aan het Afrika Filmfestival in de kerk van Linden.
Handig, zo vlakbij! Ze keken met veel plezier naar ‘Animals United’, een animatiefilm waarin de
dieren van de Afrikaanse savanne zich afvragen waar het water blijft. De leerlingen van het 5 de
leerjaar hadden deze film per toeval eerder in het schooljaar al gezien tijdens hun eigen
projectweken en pasten dus voor deze vertoning.
Net als de voorgaande jaren hadden we op zondag 10 juni een standje over ons project op het
Wereldfeest. Dat vond zoals gewoonlijk plaats op het kasteeldomein langs de Binkomstraat.
Ons project werd in de campagne ‘Lokale Helden’ uitgekozen, in het kader van de Week van de
duurzame gemeente. Op vrijdag 21 september werden al die Lubbeekse ambassadeurs op een
feestelijk avondje door de schepen van duurzaamheid Geert Bovyn en de schepen van
internationale samenwerking Jo Pierson bedankt voor hun inzet. Bieke nam de honneurs waar om
de SDG-pin en de fles wijn in ontvangst te nemen.
We dienden eind september een nieuwe aanvraag voor projectsubsidie in. Daarmee zou de
polyvalente zaal verder afgewerkt kunnen worden.
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Luk Cannoodt kwam zelf op 4 en 5 oktober vertellen over de school in Cyendajuru en het leven
daar. De rode draad doorheen de werking van de STip Linden dit schooljaar is, ‘ In de STip zitten
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we niet stil’, waarbij we vooral aandacht schenken aan fysieke beweging via allerlei activiteiten
zoals onze eigen one mile a week, bewegingstussendoortjes, sportfeest, naschoolse sport, SVS,
dansfolies, pingpong tornooi, … . We vroegen aan Luk hoe de kinderen in Cyendajuru hun
speeltijden doorbrachten? Wat deden ze? Wat speelden ze thuis en op school? Luk bracht enkele
spelattributen en foto’s mee van spelende kinderen. Dit didactisch materiaal gebruiken de
leerkrachten in hun lessen wereldoriëntatie. Op deze manier wordt het leven van het spelende
kind in Cyendajuru binnen gebracht in onze klassen. Samen met Claudine (zijn vrouw) leerden Luk
in oktober onze kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar twee loopspelen aan. Wat een
enthousiasme, wat een beleving! Ook leuk vast te stellen dat de kinderen dit spel nu nog spelen
tijdens de vrije speelmomenten.
Tevens bracht Luk rechtstreeks uit Rwanda koffie en thee mee, die we slechts enkele dagen later op zondag 7 oktober- op de (H)eerlijke markt verkochten. Dit jaar was deze markt gecombineerd
met de Dag van het Landschap. Alles had plaats (hoog) op de Grotendries. De koffiebonen waren
op 1 oktober maar pas gebrand. Verser kan bijna niet. Die pakjes geurden heerlijk en fel.
Ook later, op 14 december, werden er op de kerstmarkt van onze school pakjes van verkocht .
Het project ontving € 1.000 projectsubsidie in 2018

GBS ”School 3212” Pellenberg
Contact: directie.school3212@gbslubbeek.be
Onze visie: “Jongeren van jongs af aan sociale houdingen en
waarden meegeven door onder andere met open blik naar de
wereld te kijken” is tevens onze missie . Als school staan we
achter het idee van eerlijke handel en duurzame landbouw. We willen ons profileren als een
solidaire en gastvrije school, dit zowel lokaal als internationaal. Gezien wij als school bezig zijn met
de volwassenen van morgen zien wij ons als de ideale partner om werk te maken van
ontwikkelingssamenwerking.

KLEUTERSCHOOL GOES INTERNATIONAAL
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Er werd een hele week rond verschillende Afrikaanse landen gewerkt . De kleuters maakten
kennis met specifieke voorwerpen, spelletjes en hapjes. De poppenhoek werd omgevormd tot een
Afrikaans huis waar Afrikaanse voorwerpen lagen en zo leefden ze zich concreet in , in de
Afrikaanse leefwereld.
Er werden maskers , speelgoed en muziekinstrumenten geknutseld terwijl er Afrikaanse
melodieën door de klassen galmden.
Bij de oudste kleuters kwamen verschillende thema’s doorheen het schooljaar aan bod van over
de ganse wereld. China, de poolgebieden, Europese landen: België; Nederland, Duitsland,
Spanje,...
In de poppenhoek leefden ze zoals in een Afrikaans dorp. Ze bouwden een iglo met dozen, een tipi
met stokken en doek. De kls speelden Afrikaanse, Chinese spelletjes. Er werd wereldmuziek
beluisterd, ze dansten op Afrikaanse muziek en probeerden zelfs djembé te spelen. De kls leerden
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tellen in andere talen en zongen een Afrikaans lied. En…. ze proefden ook van gerechten uit
andere landen.
Een brede kijk op de wereld en sociaal engagement? Het zit hem in de kleine dingen.

LAGERE SCHOOL
In alle lagere school klassen werd het project Damiaan uitgewerkt. Door tussen de melaatsen te
gaan leven is Damiaan erin geslaagd een chaotische menigte wanhopige zieken om te vormen tot
een warm-menselijke gemeenschap. Hij deed er alles aan om de wereld leefbaarder te maken.
Deze gedachte proberen we ook onze kinderen mee te geven op ieders niveau. Elk jaar gaat de
aandacht uit naar enkele landen in Centaal Afrika. Dankzij deze activiteiten en de bijhorende
Damiaanactie krijgen lepra-en tbc-patiënten de hulp waar ze recht op hebben.
Alle klassen van kleuter tot zesde leerjaar werkten rond de “rechten van het kind” Kinderen
hebben het recht naar school te gaan. Zij moeten naar school om te leren over de wereld en om
later voor zichzelf te kunnen zorgen. Landen moeten elkaar helpen om te zorgen dat ieder kind
naar school kan. Het Verdrag kent aan alle kinderen het recht op gezondheidszorg toe, het recht
op onderwijs, het recht op bescherming tegen eender welke vorm van fysieke of morele uitbuiting
en ook het recht om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en om gehoord te kunnen
worden in zaken die hem of haar aangaan. Leerlingen die hun rechten kennen, zijn meer zelfzeker
en meer geëngageerd. Het kennen van hun eigen rechten geeft hen zekerheid en vertrouwen en
moedigt hen aan om eigen gedachten en persoonlijke ideeën te ontplooien. Dit zet hen ertoe aan
een meer respectvolle houding aan te nemen tegenover zichzelf en tegenover hun vrienden. Zo
beseffen ze dat er nog veel te realiseren valt voor kinderrechten in het Zuiden maar ook hier in
België. Door dit project in de klas aan bod te laten komen verhogen we de kans dat onze kinderen
actieve en verantwoordelijke burgers worden die, eenmaal volwassen, mee achter een duurzame
verdediging van kinderrechten zullen staan. In het tweede leerjaar behandelden we volgende
onderwerpen: recht op identiteit, recht op gezondheidszorg, recht op onderwijs, recht op
participatie. Ze volgden per onderwerp, een kind dat leeft in een land waar er niet nauw gelet
wordt op de kinderrechten.
Pellenberg buurt, ook hier waren wij één van de partners. Een reden om dit even onder de
aandacht van de kinderen te brengen. Miljoenen mensen ter wereld krijgen nog altijd niet waar ze
recht op hebben: voldoende voedsel, schoon drinkwater, gezondheidszorg, een basisopleiding,
een leefbaar inkomen, veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Wereldwijd leveren mensen
dagelijks de strijd voor een menswaardig bestaan. 11.11.11 helpt hen daarbij door
ontwikkelingsinitiatieven in het Zuiden te steunen. Door druk uit te oefenen op het beleid van
nationale en internationale overheden en organisaties.
Ook tijdens de WO lessen komen andere culturen aan bod. Zo kijken ze tijdens het thema “wonen
naar woningen in andere landen . Kinderen leren zo de verschillende woonmogelijkheden,
gebieden kennen. Alzo beseffen ze ook hoe goed wij het hier hebben. Senegal werd dan weer
belicht tijdens het thema water. Een groepje dorpen 150 km van de eerste begaanbare weg
hebben een zeer eigen levensstijl. Ze verbouwen strikt wat nodig is en hebben weinig vee. Er is
nauwelijks drinkbaar water, Vlaamse scholen proberen hen te ondersteunen voor de exploitatie
van een eenvoudige waterput.
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Het vierde leerjaar het initiatief om de mensen uit het ziekenhuis tijdens de kerstperiode een hart
onder de riem te steken. Zij oefenden de mooiste kerstliedjes in en brachten deze ten tonele voor
de patiënten uit het ziekenhuis in Pellenberg. Hun zangtalenten en het optreden werden bijzonder
gesmaakt . Ook dit behoort tot welzijnszorg maar dan op lokaal gebied. De onbevangenheid en
enthousiasme van onze kinderen doen het ijs makkelijk smelten. We vinden het belangrijk dat ze
opgroeien met de idee dat ze iets kunnen betekenen voor anderen. Dat het niet gaat om grootse
dingen, maar wel kleine dingen die je elke dag gewoon kan doen. En dat doen onze kids van school
3212 zeker en vast.

GBS “School 3212” = School met hart voor iedereen.

Sint-Martinusschool Lubbeek
Contactpersoon: Tom Petré - tom_petre@hotmail.com

JANUARI
Damiaanactie
Tijdens de maand januari stond de Damiaanactie centraal.
Een animator van de Damiaanactie kwam een filmvoorstelling geven en gaf ons meer uitleg over
de ziekten tbc en lepra. (4de - 6de leerjaar) en de projecten van het komende jaar. Hij liet ons ook
even terugblikken op de actie van het voorbije jaar zodat we konden zien hoe de mensen verder
geholpen waren. In de klassen werd dit thema verder uitgewerkt aan de hand van werkboekjes .
Ook de lagere leerjaren werkten dit uit in de klas, maar dan op een manier die meer aansluit bij
hun belevingswereld en leeftijd.
Driekoningen zingen
Astrid Costermans komt het project -” Haalai Xale - 'welkom kinderen' / zet zich in ter verbetering
en ondersteuning van het onderwijs in het West-Afrikaanse Gambia “- voorstellen in 2 groepen,
eerste leerjaar en vierde leerjaar.

FEBRUARI – MAART
Broederlijk Delen
We kozen er in de werkgroep pastoraal voor om tijdens de vastenperiode niet te werken met het
materiaal van Broederlijk Delen, maar met het materiaal van Pastoraal op school. Het thema was
“Op zoek naar schatten…”. Dit sluit aan bij de leefwereld van de kinderen en is eveneens ons
jaarthema. Ook de vieringen sluiten hierbij aan.
Tijdens de opening van ons vastenproject praten we over soberheid, solidariteit, veertigdagentijd,
stilte en spiritualiteit.
Daarnaast benaderen we wel de actie van Broederlijk Delen door een filmpje van de actie te laten
zien aan de kinderen en sluiten we af met het campagnelied van Broederlijk Delen.
Tijdens de vastenperiode organiseren we naar jaarlijkse gewoonte een vastenvoettocht voor de
hele basisschool.
We zamelen dan geld in voor verschillende organisaties: dit jaar werd de opbrengst verdeeld
onder de volgende verschillende projecten:
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Dirk Nijs “Hands in Action”
Damiaanactie 2018
Actie Broederlijk Delen 2018
Blindengeleidehonden
Astrid Costermans “Halaai Xale”

Tijdens de vastenvoettocht drinken de leerlingen en leerkrachten enkel water en nuttigen ze een
sobere maaltijd.
Boeteviering
Er was een boeteviering, voorbereid door het 5de leerjaar. Hiermee werd de campagne beëindigd.

SEPTEMBER- OKTOBER
Saved by the bell
Vrijdag 5 oktober vertelde elke leerkracht over “saved by the bell” in de klas. We lieten op het
einde van de dag de schoolbel op de speelplaats wat langer klinken.
Dit schooljaar hebben we aan de kinderen gevraagd om een bellenblaas mee te brengen en
hebben we de ‘bell’ extra in de kijker gezet. Dit is een symbolische actie van Studio Globo die
aandacht vraagt voor leerkrachten overal ter wereld en voor het recht op onderwijs voor
iedereen.
Het dansje van saved by the bell werd in de verschillende klassen aangeleerd. Alle leerlingen
deden het dansje en zongen het lied van dit project.

NOVEMBER
Studio Globo
De leerlingen van het 4de leerjaar brachten een bezoek aan studio Globo te Brussel.
Ze maakten kennis met het multiculturele aspect: “Wonen op het dak.” Dit werd later in de
klassen van het vierde uitgebreid verder uitgewerkt.

DECEMBER
Welzijnszorg
Tijdens de advent sloten we ons aan bij Welzijnszorg.
Ook hier hebben we geopteerd om te werken met de handleiding, Jezus Leeft, die we op school
gebruiken en de materialen die we krijgen van Pastoraal op school. We openden deze periode wel
zoals de vorige jaren met een verhaal en toneeltje over Robby. Gedurende deze adventsperiode
plaatsen we armoede in de kijker.
Soep op de stoep
Woensdag 12 december maakten we met de kinderen van het derde en het vierde leerjaar
pompoensoep in de klas. De soep werd aan de schoolpoorten verkocht door de kinderen van het
zesde leerjaar. De opbrengst van de actie gaat naar Welzijnszorg.
De school kreeg een werkingssubsidie van € 170 voor de damiaanactie en Broederlijk Delen
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Gemeentelijke basisschool De Stip Binkom
Contactpersoon: sarah.casaer@gbslubbeek.be
De Stip Binkom steunde in 2018 het project Let us Change. Hierna volgt hun verslag.

LET US CHANGE
(www.letuschange.net)
Een thuis voor straatkinderen in Ethiopië!
Hoe het allemaal begon en hoe het GROEIT…
10 jaar geleden ging Johan Vandenbossche (toen 22j) uit Leuven naar Ethiopië. Even de studies
opzij zetten om te reizen, iets nuttigs doen, vrijwilligerswerk,…
In Ethiopië, in het stadje Hawassa in het zuiden van het land aangekomen, leerde Johan enkele
mensen kennen. Johan kon vlug aan de slag als lesgever in een klasje voor zo’n 20- tal kinderen.
Veel kinderen leven op straat en bedelen om eten. De armoede was groot en Johan zag het als een
missie om samen met een oudere vrouw, met wie hij samenwerkte in het schooltje, zich te
ontfermen over de straatkinderen. Een 4-jarig straatjongetje kreeg onderdak bij de vrouw en al
spoedig kwam er nog een tweede en nog een derde. Johan en de vrouw richten samen een
organisatie op voor straatkinderen in Ethiopië => Let Us Change. Door de jaren heen is de
organisatie enkel maar gegroeid. Nu wonen er 90 kinderen in 3 opvangtehuizen. Al deze kinderen
hebben ooit gebedeld om te overleven, allemaal hebben ze op straat gewoond. Sommige kinderen
hebben dat meer dan 10 jaar moeten ondergaan, andere kinderen zijn als boreling of baby bij ‘Let
Us Change’ terecht gekomen. In de 3 opvangtehuizen krijgen ze alle zorgen die ze nodig hebben:
een veilige plek om te wonen, gezonde voeding, kwaliteitsvol onderwijs en liefde van het
personeel. Grotendeels bestaat het personeel uit mensen die van op straat gehaald werden en nu
voor een eerlijk loon voor eerlijk werk de kans krijgen om hun leven weer op te nemen. Ze krijgen
van Let Us Change alle begeleiding die ze nodig hebben. Ook kansarme gezinnen en zieken krijgen
de steun van hen via medische zorgen, onderwijs en het vinden van werk.
Om Let Us Change te steunen hebben de kinderen van de STiP Binkom eerst mogen kennismaken
met Stephanie Vandenbossche. Zij heeft met een inleefspel de kinderen laten voelen hoe er
onderscheid gemaakt wordt tussen ‘rijk en arm’. Ook aan de hand van een getuigenis op een
filmpje en door middel van foto’s kon Stephanie de kinderen doen aanvoelen hoe (on)eerlijk het
vaak is in deze ontwikkelingslanden. Onze leerlingen staken de koppen bij elkaar en per klas
hebben ze kerstbloemstukken gemaakt, iets geknutseld of koekjes gebakken om tijdens de
kerstmarkt in onze school te verkopen.
Een geslaagd opzet en met een warm gevoel mochten we een mooie opbrengst van € 369,57
overmaken aan Let Us Change!

56

Jaarverslag GRIS 2018

ADDENDUM
Advies GRIS omtrent de Engagementsverklaring GLOBAL GOALS LOCAL FOCUS

Inleiding
De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeentes (VVSG) heeft samen met de koepel 11.11.11.
de Sustainable Development Goals (SDG's) zoals ze zijn aangenomen door de Verenigde Naties, als
kader voor een duurzaam beleid op alle niveaus uitgewerkt. Ook op gemeentelijk niveau.

Voorbereiding
De concrete uitwerking hiervan moet o.a. leiden tot een Lokaal Mondiaal Beleid als vervanging
van het beleid Internationale Samenwerking, Ontwikkelingssamenwerking of Noord Zuid werking.


De voorbereidende werkzaamheden werden ook op lokaal niveau gevoerd. De voorzitter van
de GRIS was betrokken bij de werkgroep Vlaams Brabant. Zo kwam het thema al meerdere
keren ter sprake op de Algemene Ledenvergadering van de GRIS.



Op de ALV van 22 juni kwam een medewerker van DJAPO het thema toelichten. Zie hiervoor
het verslag op de website www.grislubbeek.be. Dit was de start van een concrete bespreking
van een mogelijke vertaling van de omvattende Duurzame Ontwikkelings Doel(stelling)en voor
de periode 2015 - 2030 naar de Lubbeekse situatie.



Tijdens de ALV van 14 september werd dit punt opnieuw geagendeerd.

Hier werd de volgende strategie afgesproken.

Actieplan
Stap 1. Voorleggen ter ondertekening van de engagementsverklaring GLOBAL GOALS LOCAL
FOCUS met annex de duidelijke tekst 'Lokale schouders voor mondiale uitdagingen' aan het
college van burgemeester en schepenen met de vraag dit te laten goedkeuren op een latere
gemeenteraad. Beide teksten zijn te vinden op de website van VVSG. Hiermee neemt het
gemeentebestuur een duidelijk engagement om tegen 2030 het gemeentelijk beleid beduidend
duurzamer te maken in het kader van de SDG's.
Stap 2. De 17 SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) visueel aanwezig brengen in het
'straatbeeld' van Lubbeek. Dit kan door o.a. posters, flyers, affiches en andere aan te brengen in
alle openbare locaties zoals de bibs, gemeentehuis, scholen, jeugdlokalen, parochies, bedrijven en
andere. Ook via de elektronische kanalen zoals de websites van gemeente en GRIS, facebook,
infoblad en andere.
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Stap 3. Het oprichten van een gemeentelijke werkgroep 'Raden Generaal Duurzame
Ontwikkeling', onder initiatief van schepenen internationale samenwerking en
duurzaamheidsbeleid met vertegenwoordiging van alle betrokken personen en organisaties:
college en raadsleden, ambtenaren en gemeentelijke medewerkers, adviesraden,
middenveldorganisaties, scholen, jeugd, parochies, bedrijven en andere. Deze werkgroep
organiseert de nodige infosessies om de vertegenwoordigers van Lubbeekse organisaties in te
lichten en te engageren voor de D.O.D.'n.
Stap 4. Acties. Voorbeelden.
 Aangeven wat reeds is (nulmeting) en wat beter kan bv. aankoopbeleid, ethisch bankieren e.a.
 Goede voorbeelden in de kijker stellen (bv. verantwoord ondernemerschap)
 Andere
Dit schema tot actie is niet méér dan een opsomming van mogelijkheden. De concrete uitwerking
wordt verder besproken in de ALV' n van de GRIS.
De GRIS geeft nog aan dat zij enkel de aanzet wil geven voor dit nieuwe duurzame beleid. Gezien
deze beleidsintenties ALLE beleidsdomeinen betreft wordt gewezen op de verantwoordelijkheid
van de bevoegde schepenen. De GRIS zal in tweede instantie het specifieke domein van de
internationale samenwerking ter harte nemen.
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