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Inleiding 

 

Aan alle gemeenteraadsleden van Lubbeek 

      Aan alle leden van de GRIS 

            Aan alle medestanders voor méér en betere 

      Internationale Samenwerking 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 

 

 

 

Wordt 2016 enkel het rampenjaar van terreur, Brexit, Trump, Allepo, 
vluchtelingencrisis en zoveel méér? Het jaar waarin de wijzer van 5 vóór naar 5 
na twaalf is opgeschoven? Wereldwijd? 

Of zullen we het later een kanteljaar noemen waarin bijvoorbeeld China als 
eerste grootmacht de klimaatovereenkomst van Parijs ondertekende, de VN de 
milleniumdoelstellingen uitbreidde naar de 17 SDG's (Sustainable Development 
Goals) en nog zoveel méér? 

 

Het is maar hoe je het achteraf bekijkt, maar het toont onweerlegbaar 

aan dat ook onze zorg en zaligheid steeds internationaler kleurt. De wereld ons 

dorp, ons dorp in de wereld! 
 

Dit jaarverslag gaat over Internationale Samenwerking op Lubbeekse 

bodem.  Zeventien lidorganisaties van de GRIS , waaronder 4 scholen, brengen 

verslag uit van hun acties en intenties I.S. in 2016. Een mooie bloemlezing van 

zeer diverse thematieken en activiteiten die samen het beeld schetsen van hoe 

de Lubbeekse bevolking de doelstellingen van het beleid op de werkvloer 

realiseren. Zeer zeker méér dan het lezen waard! 

 

Ook de GRIS als koepelorganisatie zat niet stil. Afrikafilmavond in mei, 

wereldmarkt in juni en als feestelijke afsluiter van het behalen van de titel 

'Lubbeek Fairtradegemeente' de fairtrade en lokale markt in oktober. Zonder 

de goede ondersteuning van de administratieve en technische diensten van de 

gemeente zou het ons nooit gelukt zijn!  
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Een jaarverslag blikt uiteraard achterom maar geeft tegelijk de richting 

aan voor de toekomst. De halfweg evaluatie 2013-2019 die begin 2016 werd 

uitgeschreven vindt u verder in dit jaarverslag terug bij 'Wat deed de GRIS in 

2016? 

 

Dank zij het studiewerk van de Vereniging Voor Steden en Gemeenten en 

de 11. koepel krijgen we het referentiekader voor de toekomst van 

Internationale Samenwerking aangereikt. De 17 SDG's (Sustainable Development 

Goals) die de VN uitwerkte als vervolg op de 8 milleniumdoelstellingen zullen de 

basis worden waarop we ons lokaal ontwikkelingsbeleid zullen uittekenen. Ze zijn 

gegroepeerd in 5 P's: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership.  Duurzame 

ontwikkeling blijft het kernbegrip en spreekt over armoede en 

hongerbestrijding, onderwijs, gendergelijkheid, economie en energie en 

klimaatacties, vrede en veiligheid. Zeer ambitieuze en veelomvattende thema's 

die vertaald moeten worden naar het lokale niveau door de cruciale rol van 

steden en gemeenten te benoemen. Het burgemeesterconvenant, de OCMW 

werking, de transitiebeweging, mobiliteit, lokale economie, duurzaam 

aankoopbeleid, ethisch bankieren, mensenrechten enz. zullen lokaal moeten 

gecoördineerd worden maar ook moeten gerealiseerd worden in een wereldwijd 

partnerschap ter ondersteuning van de duurzame ontwikkeling via stedenbanden, 

projectwerking, NGO's, vierde pijlers, onderwijs, jeugd enz. 
 

Beste politici!  

Vanuit de GRIS wordt een resolutie (engagementsverklaring genoemd) 

voorbereid die het engagement vraagt van het gemeentebestuur Lubbeek voor 

deze duurzame lokale en internationale  ontwikkelingsdoelen. Global goals, local 

focus! De vertaling hiervan naar concrete actiepunten wordt de invulling van ons 

‘Lokaal Mondiaal Beleid’.  

U hoort er nog  van! 

 

Johan Flamez 

Voorzitter GRIS 
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Wat deed de GRIS in 2016 

 

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 2016 gebeurde dat drie maal (11.02, 19.05 en 15.12) Er werden in totaal 

44 aanwezigheden genoteerd.  

 

 Het Dagelijks Bestuur (DB), uitgebreid tot de kerngroep van zeven 

personen, komt minstens één maal per ALV samen om deze voor te 

bereiden. Agendapunten waarvoor een bijzondere bespreking nodig is, 

worden in een extra vergadering behandeld. 

In 2016 waren er geen extra bijeenkomsten nodig. Het DB kwam driemaal 

bijeen in voorbereiding van de ALV (3.02, 3.05 en 7.12) 

 

 Er waren in de loop van 2016 drie werkgroepen actief: de 

Fairtradetrekkersgroep (permanent), de werkgroep AfrikaFilmfestival 

(jan-mei), de werkgroep voor de Wereldmarkt juni 2016. Zie verder. 

 

2. De agenda in 2016 

 

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 financies, waar 

zowel werkingskredieten voor lidorganisaties, het budget sponsoring als de 

projectsubsidies aan bod kwamen. 
 

*  We hadden meerdere gastsprekers in 2016.  

 Op 11.02 kwam Luc Vandegaer uit Binkom de Belgium Brick 

School Foundation voorstellen. Met deze organisatie, die kinderen 
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die in de baksteenfabrieken werken in Nepal onderwijs geeft, werd 

OKRA Binkom lid van de GRIS. 

 Op 11.02 gaf Ann Bongaerts toelichting bij MONICARE, een 

gesponsorde fietstocht in Nicaragua met opbrengst voor de 

projecten. 

 Op 19 mei stelde Georges Claes de werking van 

LUMOSKuleuven voor in Congo en Benin. Ook Georges werd lid van 

de GRIS. 

 Op 19 mei was Hugo Simons, voorzitter OCMW Lubbeek, te 

gast om toelichting te geven bij  de inschakeling van de 

voedselbanken in de werking van het OCMW. 

 Op 19 mei gaf Dirk Maes een reisverslag van zijn werkbezoek 

aan Rwanda om er de werking van Mwana Ukundwa te evalueren. 

 Op 15 december stelde Astrid Costermans de nieuwe vzw 

Halaai Xale Gambia voor en lichte de werking van de 'Womens 

Garden' toe. De nieuwe vzw werd lid van de GRIS. 

 Op 15 december stelde Ann Bongaerts de vernieuwde 

structuur voor van Nicamig@s vzw, die zowel de projecten 

Corazones Unidos als Funda Mental overkoepelt. 
 

* Op 18. 02 gaf Johan Flamez een uiteenzetting over de GRIS de 

fairtradetrekkersgroep in Lubbeek tijdens het ondernemersevenement van de 

gemeente. 
 

* Er namen op 27.02 enkele vierdepijlerorganisties uit Lubbeek  deel aan 

‘De dag van de vierde pijler Vlaanderen’ in het Vlaams parlement in Brussel.  

 

* Op 17.04 hielpen enkele GRISleden bij de organisatie van de Walk for 

Nature, georganiseerd door Natuurpunt Lubbeek. 

 

 Op 27.04 stelde Johan Flamez het jaarverslag 2015 voor aan de 

gemeenteraad. 

 

* Op 8 december werd Jessica Devliegere (Palestijnse Circusschool) 

ambassadeur voor de vrede. Deze eretitel wordt toegekend door Pax Christi 

Vlaanderen. Er was een viering in Gent. 

 

 

1. Opvolging activiteiten van de lidorganisaties 
 

 Er waren in de loop van 2016 enkele wijzigingen bij de leden.  

mailto:Nicamig@s
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– Luc Vandegaer werd lid voor Okra Binkom met de BBSF in Nepal. 

– Marijke Gidts van OCMW Lubbeek werd vervangen door Koenraad  

Vancoppenolle. 

– Saskia Schelfaut werd lid van de fairtradetrekkersgroep en zo van de GRIS. 

– Freya Verlinden voor SP.A werd vervangen door Georges Ons. 

 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 2016: de 11.groep Lubbeek (politieke actie, 

activiteiten,  deur aan deur en broodzakkenactie),  Wereldsolidariteit, 

Artsen zonder Vakantie met Jos Swinnens verslaggeving van zijn missies in 

Congo, SIAL (Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Fedasil), Broederlijk Delen 

koffiestop, Okra Binkom met een Nepal filmavond in Santro, HIA met de 

omvorming tot vzw,  

 De werkgroepen Fairtrade, Afrikafilmfestival en Wereldfeest Lubbeek 

rapporteerden op elke vergadering de stand van zaken en vroegen 

medewerking aan de aanwezigen. 

 Activiteiten van aanverwante organisaties zoals transitie Lubbeek, 

Natuurpunt Lubbeek of het Leuvens Netwerk Noord Zuid werden telkens 

aangekondigd. 

 

2. Verslag van de werkgroepen 
 

1. Lubbeek Fairtradegemeente: 

 

 Binnen de GRIS werd een trekkersgroep opgericht voor het behalen van 

het label Lubbeek Fairtadegemeente. Deze bestaat uit de 

vertegenwoordigers van de vier politieke partijen die zich engageerden, 

enkele vertegenwoordigers van de GRIS en de duurzaamheidsambtenaar 

Benita Van Hurck. Christine D’aes was de contactpersoon in 2016.  

 In de loop van de voorbije jaren heeft ze de zes vereiste criteria behaald. 

Het criterium 6 (lokale productie) werd op de valreep in 2015 behaald met 

de actie Lubbeek lekker Lokaal.  

 Op 15 oktober 2016 werd een groot evenement georganiseerd tijdens 

hetwelk het fairtradelabel werd uitgereikt. Er was een markt met lokale 

producten en standjes van projecten Internationale Samenwerking. Er was 

kinderanimatie, een jeugdfanfare en de gemeente Lubbeek gaf een 

receptie. Capital Jazz verzorgde er de life muziek. Voor de organisatie 

hiervan vergaderde de trekkersgroep in 2016 negen maal! 
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Zie ook www.fairtradegemeenten.be en klik op Lubbeek 

 

2. Het Afrikafilmfestival Leuven in Lubbeek: 

 

 In 2016 werd voor de tweede maal  in de voormiddag een 

schoolprogramma aangeboden. Vier  scholen gingen in op het aanbod. 

Uiteindelijk genoten een 110-tal leerlingen  de film AFRICA UNITED.  

 Voor de avondfilm werd geopteerd om dezelfde film te vertonen. Er 

waren een 100-talaanwezigen 

 De opbrengst van de avond ging naar het project Halaai Xale uit 

Gambia, dat werd voorgesteld door Astrid Costermans en Pieter Sermeus 

uit Lubbeek. 

 

3.  Ethisch bankieren 

 

Hoewel ethisch bankieren uitdrukkelijk vermeld staat in de 

meerjarenplanning is dit onderwerp in 2016 niet geagendeerd.  

De gemeente Lubbeek heeft € 200.000 geplaatst op een ethische 

spaarrekening van TRIODOS, de enige zuiver ethische bank in België. 

 

4.  Wereldmarkt Lubbeek op 12 juni 

 

Op 12 juni hebben 13 leden van de GRIS een standje opgesteld op het 

kasteeldomein 't Serclaes in de Binkomstraat te Lubbeek om er zichzelf en hun 

werking voor te stellen met info en artisanaat. Dit gebeurde samen met de 

parochieploeg van Lubbeek naar aanleiding van de 2001ste verjaardag van Het 

Octaaf. Er werd een quiz voor kinderen georganiseerd met prijzen van de bib 

Lubbeek en Moses uit Gambia gaf meerdere djembésessies aan wie zich daartoe 

wilde laten verleiden. Er waren minder aanwezigen dan in 2015 door het 

kwakkelweer. Bij het opruimen werden we nog op een fikse stortbui getrakteerd. 

Het werd opnieuw een initiatief buiten de GRIS nadat het schepencollege in 

2015 onze aanvraag had verworpen met de motivatie dat de GRIS als 

gemeentelijke organisatie niet kon optreden als GRIS in samenwerken met De 

parochieploeg, die een levensbeschouwelijke vereniging is.  

 

3. Halfweg evaluatie van het meerjarenplan 2013-2019 

 
Op 16.03 hielden we een aparte open vergadering in het vergaderlokaal in 

Santro om de halfweg evaluatie van het meerjarenplan 2013-2019 grondig te 

bespreken. Aan de hand van een evaluatieschema werden alle themata een voor 

http://www.fairtradegemeentes.be/
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een besproken. Dit resulteerde in een einddocument dat tijdens de ALV van 19 

mei werd voorgesteld.  

Hier onder een korte samenvatting. 

De evaluatie spitst zich toe op een zestal punten: 

 

1. Meerjarenplan: 
Tot vandaag werkten we met een ‘voorstel’ tot meerjarenplan waarin de 

cijfers voor het niet toekennen van de subsidies door de overheid zijn 

vermeld. De schepen I.S. heeft de recente budgetten bezorgd, de cijfers 

komen uit het goedgekeurde document ‘Meerjarige Doelstellingen Budget 

Gemeente Lubbeek’, Actieplan Internationale Samenwerking. Budgettair 

betekent dit: werking Gris: € 200, acties leden Gris: € 2.300, 

projectsubsidies: € 14.000, sponsoring: € 2.000, FairTrade: € 500       

(eenmalig € 4.500 extra in 2016). 

De vraag van vorige jaren om niet gebruikte werkingsmiddelen over te 

schrijven naar de projectsubsidies is nu afgewezen, maar kan alsnog mits een 

stevige motivatie, wat betekent dat de Gris jaar na jaar deze afweging moet 

maken, rekening houdend met de periode van begrotingsherziening (juni en 

december). 

 

2. Ambtelijke en logistieke ondersteuning: 
Centralisatie van logistieke ondersteuning bij één persoon is prima. 

Overwegend tevredenheid over de ambtelijke ondersteuning, die evenwel 

kwetsbaar blijft in geval afwezigheid van de ambtenaar. Daarnaast botst de 

Gris ook op ambtelijke traagheid in sommige dossiers (bvb. FairTrade). De 

voorzitter vraagt expliciet naar een permanentie in ambtelijke ondersteuning 

of naar een centralisatie van deze ondersteuning. 

In de rand is ook gesteld dat de politieke afvaardiging bijvoorbeeld in het 

dossier FairTrade ontoereikend is, ondanks akkoord van alle partijen. 

 

3. Duurzaamheid: 
Burgemeesterconvenant: wordt opgevolgd alsook de omzetting in een 

klimaatactieplan. 

FairTrade: opvolging en resultaten via de trekkersgroep. 

Ethisch bankieren: te weinig aandacht. Enig lichtpunt, maar niet als dusdanig 

door de Gris voorgesteld, is het plaatsen van € 200.000 op een 

Triodosrekening. Een overleg met de financieel beheerder wordt gepland. 

Aankoopbeleid: te weinig informatie, weinig of geen opvolging. Max 

Havelaarkoffie en fairtrade fruitsap wordt gebruikt. We vermoeden dat het 

gebruik van FSC-hout in elke nieuwbouw gecontroleerd is. Het label Schone 

Kleren moet opnieuw bekeken worden. 
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4. Samenwerkingsverbanden: 
Met scholen en jeugdverenigingen is een goede samenwerking via de 

activiteiten van de Gris: AFF, FairTrade, vierde pijlers, 11.11.11-campagne. 

Te weinig samenwerking met politieke partijen, ondanks afvaardiging in de 

ALV (CD&V, NV-A, Open VLD). 

Andere adviesraden: ondanks pogingen in het verleden is er nauwelijks 

samenwerking. 

De schepen engageert zich om deze verschillende gemeentelijke actoren te 

bevragen en aan te porren tot samenwerking. 

 

5. Vluchtelingenthema, vredesbeleid: 
Het vluchtelingenthema is permanent aanwezig via SIAL. 

Een consistent gemeentelijk vredesbeleid is er niet; activiteiten van de Gris 

en zijn lidorganisaties kunnen evenwel als vredesinitiatieven bekeken worden. 

Het burgerinitiatief ‘Hart boven Hard’ heeft geen lokale werking, wegens 

gebrek aan een initiatiefnemer. 
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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 Fairtrademarkt worden er in 

aangekondigd en gepropageerd. 

 

De redactie brengt eveneens verslag uit van actuele ontwikkelingen en 

gebeurtenissen in Lubbeek, die het veld van Internationale Samenwerking 

beroeren. 

 

Ten slotte onderhoudt de redactie een kalender met een overzicht van vorming 

en activiteiten in Lubbeek en omstreken. 

 

Webadministrator is Guy Sprengers. De eindredactie is bij Johan Flamez. 

 

2. Het infoblad 

 
De GRIS probeert een continue 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. 

 

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 en 

websites. Uiteraard vinden de deelnemers ook uitgebreider informatie tijdens 

de activiteiten zelf. 

http://www.grislubbeek.tbe/
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Wie was er lid van de GRIS in 2016 

 

De GRIS verenigde in 2016 negendertig personen.  

 

Er waren 14 stemgerechtigde leden: zij vertegenwoordigen de lokale 

actiegroepen in Lubbeek, waarvan het lidmaatschap bekrachtigd werd door het 

college van burgemeester en schepenen (zie verder: voorstelling kernleden) 

 

Als niet stemgerechtigd lid noteren we: 

* De 6 afgevaardigden van de politieke partijen 

* 1 afgevaardigde voor het OCMW 

* De schepen I.S. en de duurzaamheidsambtenaar  

* Er waren ook 16 niet-stemgerechtigde sympathiserende leden aangesloten, 

waarvan 4 uit het onderwijs. 
 
De 39 ingeschreven personen vertegenwoordigen: 

 

1. Veertien lokale actiegroepen: 

 11.11.11., Amnesty International, Broederlijk Delen en Welzijnszorg, 

Wereldsolidariteit en Artsen zonder Vakantie, 

 SIAL (steunpunt integratie asielzoekers Lubbeek). 

 De 4de pijlerorganisaties: Fifala – Mali, Mwana Ukundwa- Rwanda, Hands in 

Action – Filipijnen, Vzw Kisangani – Congo, Fairytale – Kenia, Isimbi - 

Rwanda, Corazones Unidos – Nicaragua, Puriy – Peru, Haalai Xale – Gambia. 

 

2. Twee jeugdverenigingen: KLJ en scouts Lubbeek 

 

3. De vijf Lubbeekse politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad 

en het OCMW Lubbeek. 

 

4. De vijf onderwijsinstellingen van Groot-Lubbeek. 
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Contactpersonen: 
 
Voorzitter 

Johan Flamez   Tel: 016/73 48 98 

johan.flamez@belgacom.net  
 
Ondervoorzitter 

Christine D’aes   Tel: 016/82 26 44 

cdaes@yucom.be  

 

Secretaris    Tel: 016/63 52 51 

Guy Sprengers 

Guy.sprenger@telenet.be  

 

Penningmeester  

Pieter Laga    Tel: 016/62 09 41 

piet.laga@skynet.be  

 

De schepen Internationale Samenwerking 

Mevr. Pierson Jo  

Gemeentehuis, Gellenberg 16 Tel: 0495 690950 
 
jo.pierson@lubbeek.be 
 
De duurzaamheidsambtenaar  

Mevr. Benita Van Hurck  

Gemeentehuis, Gellenberg 16 Tel 016/47 97 00 

benita.vanhurck@lubbeek.be  

 

mailto:johan.flamez@belgacom.net
mailto:cdaes@yucom.be
mailto:Guy.sprenger@telenet.be
mailto:piet.laga@skynet.be
mailto:jo.pierson@lubbeek.be
mailto:benita.vanhurck@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. 

mailto:piet.laga@skynet.be
mailto:11groeplubbeek@gmail.com
mailto:ailubbeek@gmail.com
mailto:swinnen-jos@telenet.be
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Contactadres Lubbeek: mia.ulens@belgacom.net 

 

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 kandidaat politieke 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  

mailto:mia.ulens@belgacom.net
mailto:barbara.brugmans@telenet.be
mailto:christine.daes@telenet.be
mailto:guy.sprengers@telenet.be
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Via onze hulporganisatie “HandsinAction.be” leggen we een rechtstreekse link 

naar de Filippijnen. 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 waar aan 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, magdaheireman@hotmail.com 

mailto:info@handsinaction.be
mailto:dirk.maes15@telenet.be
mailto:brabant@kisangani.be
mailto:magdaheireman@hotmail.com
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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 tewerk 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 

 

 

 
 
Het project Corazones Unidos (CU) 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: annebongaerts@hotmail.com  

mailto:fdbgm@hotmail.com
mailto:annebongaerts@hotmail.com
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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  

 
 

mailto:costermans.astrid@gmail.com
https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia
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Financies 

 

Het budget Internationale Samenwerking 2016 bedroeg 23.500 euro en bestond 

uit 5 onderdelen: 

1. Projectsubsidies: € 14.000  

2. Subsidies voor de activiteiten van de lidorganisaties:  € 2.300  

3. Sponsoring: € 2.000  

4. Fairtrade: € 500 + eenmalig € 4.500  voor het behalen van het 

fairtradelabel 

5. Werking GRIS: € 200  

Noodhulp en de vredesprijs werden eerder geschrapt (2014).  
 

 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 gemeentescholen zijn uitgesloten van deze subsidie omdat ze een 

jaarlijks budget van de gemeente ontvangen, waarin de kosten voor 

Internationale Samenwerking vervat zit. 

 Het mondelinge akkoord dat de niet opgebruikte kredieten 

toegevoegd worden aan het bedrag voor projectsubsidies (€ 14.000) van 

het jaar dat er op volgt werd niet weerhouden.  

 Het budget sponsoring (€ 2.000) is in 2 jaar tijd slechts één maal 

aangevraagd. Het dagelijks bestuur schreef een brief aan het college met 

het voorstel om deze budgetpost over te hevelen naar de 

projectsubsidies. Het voorstel werd verworpen zonder inhoudelijke 

motivatie. 

 Het budget fairtrade (€ 500) werd uitgebreid tot € 5.000 voor de 

organisatie van het fairtrade event op 15 oktober. 

 Een aanvraag van Monicare (Nicaragua) om een beroep te doen op de 

budgetpost 'sponsoring' werd niet weerhouden omdat de vraag niet 

beantwoordde aan de subsidiereglementering. De aanvrager werd 

verwezen naar de projectsubsidies. 
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 De werkingskredieten voor de lidorganisaties 

 

De volgende bedragen werden goedgekeurd door het CBS en uitbetaald: 

1. VBS Lubbeek: € 408,5 voor activiteiten rond  Damiaanactie, 

Welzijnszorg en Broederlijk Delen 

2. Amnestygroep Lubbeek: € 250  ter ondersteuning van de 

maandelijkse briefschrijfavonden 

3. Afrikafilmfestival: € 450,3 voor de organisatie van de filmnamiddag 

en –avond 

4. 11.groep Lubbeek: € 240 voor de djembé workshop op de 

wereldmarkt op 12,06 en € 618,48 voor de organisatie van de activiteiten 

tijdens de november actieperiode 

5. Okra Binkom: € 216,38 voor de organisatie van filmnamiddagen in 

Santro tvv BBSF Nepal 

  

Van de 2.300 voorziene euro werden er in totaal € 2.183,56 uitgegeven.  

 

 Fairtrade 

 

Van de 5.000 begrootte euro werden € 3.415,07 uitgegeven voor de organisatie 

van het fairtrade evenement op 15 oktober.  

 

 Eigen werkingskosten GRIS 

 

De volgende bedragen werden van de rekening van de GRIS betaald: 

1. € 60,50 voor het beheer van de website 

2. € 31 werden  besteed aan extra administratieve kosten   

 

 Het budget sponsoring 

 

Van het budget sponsoring (€ 2.000) werd in 2016 niets uitbetaald. Het is in 2 

jaar tijd slechts één maal aangevraagd. Het dagelijks bestuur schreef een brief 

aan het college met het voorstel om deze budgetpost over te hevelen naar de 

projectsubsidies. Het voorstel werd verworpen zonder inhoudelijke motivatie. 
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 De Projectsubsidies 

 

Er werden voor het budget van € 14.000 voor 2016 in totaal twaalf projecten 

ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.  

De GRIS onderzocht de voorstellen en adviseerde eerst alle twaalf 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 twaalf projecten in ruime mate.  

Nog voor het college ons advies behandelde werd één van de aanvragende vzw's 

(Halaai Xale  uit Gambia) on hold gesteld, waardoor de uitbetaling niet kon 

gebeuren. Daarop werd ons advies bijgestuurd en werden de beschikbare            

€ 14.000  verdeeld over de resterende elf projecten. 

De gemeenteraad volgde dit advies.  

Elk project ontving € 1.272,72. 

 

De projecten zijn de volgende: 

 

Campagne tegen de negatieve impact van de mijnexploitatie in Indonesië 

(11.groep Lubbeek) 

Opleiding en uitrusting van orthopedische chirurgie in Lubumbashi (Congo) 

(Artsen zonder Vakantie) 

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)  

en Peru (Suyana/Puriy) 

Inrichting van een ziekenhuis in de Filipijnen (Hands in Action) 

 

 
De indieners werden gevraagd hun project voor te stellen door een artikel in het 

gemeentelijk infoblad. 
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Jaarverslagen lidorganisaties van de GRIS 

 

11.groep Lubbeek - pag. 23 

Amnesty International - pag. 29 

Artsen zonder vakantie - pag. 32 

Corazones Unidos - pag. 35 

Fifala - pag. 38 

Halaai Xale - pag. 41 

HIA - pag. 44 

Kisangani - pag. 46 

Mwana Ukundwa - pag. 48 

OKRA Binkom BBSF - pag. 49 

Palestijnse Circusschool - pag. 51  

Suyana Peru – pag 55 

SIAL - pag. 59 

Wereldsolidariteit - pag. 73 
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11.groep Lubbeek 

 

 

Contactpersoon: Pieter Laga 

 

piet.laga@skynet.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Basisgezondheidszorg voor iedereen Campagne 2016 in Lubbeek 

 

Lubbeek toonde zich ook in 2016 paraat voor sociale rechtvaardigheid: 

 

- Op donderdag 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: € 1.186,61 

- Op vrijdag 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:  

 € 2.869,18 

- De leerlingen van de 5e en 6e klas van de Vrije Basisschool ‘De Linde’ stapten 

op donderdag 10/11 hun jaarlijkse voettocht, gesponsord door ouders, 

familieleden, vrienden en buren. Ze wandelden onder een mooie herfstzon 8 

km. Het jaarthema ‘Basisgezondheidszorg voor iedereen’ werd tijdens de 

lessen besproken. Ze verzamelden zo € 645. 

-  Tijdens de eerste twee weken van november werden in 6 bakkerijen en 

broodjeszaken van Lubbeek nagenoeg 4.560 broodzakken en 800 voor 

belegde broodjes gebruikt met een opdruk over de 11.11.11-actie. Met dank 

aan de deelnemende bakkerijen! 

- 75 vrijwilligers gingen op pad voor de huis-aan-huisomhaling, in alle 

deelgemeenten. We verzamelden daarbij in alle deelgemeenten  

 € 8.370,71 contant geld. We verkochten 316 pakjes stiften en 442 pakjes 

wenskaarten. 

 

mailto:piet.laga@skynet.be
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-   Pellenberg Buurt! Op 12/11 vond in Pellenberg voor de eerste keer, in navolging 

van het St.-Maartensvuur in Lubbeek, een gelijkaardig evenement plaats. Er was 

een onverwacht grote respons van de plaatselijke verenigingen, en een 

verrassend grote opkomst de avond zelf. Met een hapje en een drankje werkten 

de Pellenbergenaars aan lokale verbondenheid, maar ook aan internationale 

solidariteit! En bovendien resulteerde dat een opbrengst van € 959,50. 

 

 

2. Waarover ging de 11.11.11-actie 2016? 

 

Gezondheid is een mensenrecht 

 

Twee jaar lang voerde 11.11.11, samen met 19 andere organisaties, campagne voor 

een goede sociale bescherming wereldwijd. Vorig jaar supporterden 40.000 

mensen met ons mee. Dit campagnejaar schoof 11.11.11 gezondheidszorg naar 

voren, een essentieel onderdeel van sociale bescherming. 

 

1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare 

gezondheidszorg. Ze hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis in de buurt. 

Laat staan dat ze die kunnen betalen. Gezondheidszorg is nochtans een 

mensenrecht. 

 

Toch blijft een degelijke gezondheidszorg voor te veel mensen een onbereikbaar 

goed. Wie de hoge kosten voor gezondheidszorg niet kan betalen, dreigt in 

armoede terecht te komen. Dat geldt voor 100 miljoen mensen per jaar.  

 

Onrechtvaardig 

De zorgen zijn bovendien ongelijk verdeeld tussen en binnen landen. 90% van de 

ziektes komen voor in lage en middeninkomenslanden, terwijl die landen slechts 

12% van het wereldwijde gezondheidsbudget uitgeven. De zwakste 

bevolkingsgroepen, die de grootste behoefte hebben aan gezondheidszorg, 

hebben er dus het minst toegang toe. Dat is onrechtvaardig. Iedereen heeft 

recht op goede zorgen bij ziekte.  

 

90% van de ziektes komen voor in lage en middeninkomenslanden, terwijl die 

landen slechts 12% van het wereldwijde gezondheidsbudget uitgeven. 

 

Kwaliteitsvol en betaalbaar 

Om iedereen die ziek is de juiste zorgen toe te dienen, is een 

gezondheidssysteem nodig dat beschikbaar, toegankelijk, aangepast en van 



25 

goede kwaliteit is. Zonder discriminatie. Ook wie geen geld heeft, moet kunnen 

rekenen op noodzakelijke medicijnen en gekwalificeerd gezondheidspersoneel.  

 

Wereldwijde gezondheidszorg in enkele cijfers: 

 

 17% van de wereldbevolking valt door hoge gezondheidskosten onder de 

armoedegrens van 2 dollar per dag. 

 

 

 Bijna 1/3 van de Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische gezinnen moet geld 

lenen of eigendom verkopen om de kosten voor gezondheidszorg te 

betalen. 

 

 Jaarlijks sterven 6,6 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar en 

overlijden 300.000 vrouwen tijdens of net na hun zwangerschap door een 

gebrek aan een basisgezondheidszorg. 

 

 De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) schuift een minimum van 5% van 

het BBP naar voren als een absoluut minimum aan publieke uitgaven voor 

gezondheidszorg. Heel veel landen komen hier niet aan. 

 

 Toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg werd 

opgenomen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (doelstelling 3). 

195 VN-landen keurden deze doelstellingen goed. 

 

Een goede gezondheidszorg voor iedereen wereldwijd, daar zet 11.11.11 op in. 

 

Enkel structurele maatregelen die een gezondheidssysteem duurzaam 

versterken, kunnen ervoor zorgen dat het recht op gezondheid werkelijkheid 

wordt. 

 

België kan en moet op internationaal niveau de kaart trekken van een brede 

basisgezondheidszorg en degelijk uitgebouwde gezondheidssystemen. 

 

 

3. Sensibiliseringsacties voor basisgezondheidszorg wereldwijd aan scholen in 

Linden en Pellenberg: vrijdag 28/10 

 

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. 
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Dit jaar ging de actie over Basisgezondheidszorg, in Noord en Zuid. 

 

Op vrijdag 28 oktober deden wij rond 15 uur 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.  

 

En voor de eerste keer vond gelijktijdig eenzelfde actie plaats aan de school van 

Pellenberg! 

 

We verzamelden geestdriftig, en verkleed als gezondheidswerker in een 

operatiekwartier, handtekeningen voor onze petitie. Iedereen mocht een  

‘doktersvoorschrift’ voor de beleidsmensen invullen, voor betere 

gezondheidszorg wereldwijd. 

De kring Toneel Linden hielp ons opnieuw om de aandacht te trekken en onze 

boodschap te verspreiden.  

Tijdens deze politieke actie in Linden en Pellenberg- en later ook in Lubbeek op 

het Sint- Maartensvuur  en tijdens Pellenberg buurt!- werden  enkele honderden 

handtekeningen verzameld. 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 goede gezondheidszorg, en hoe dat zit in de rest van de wereld. 

4. Nieuwjaarsevent Brussel 23/1 

 

De 11.groep Lubbeek was met een ruime afvaardiging aanwezig op het 

nieuwjaarsevent van 11.11.11 in Brussel, met tal van binnen- en buitenlandse 

sprekers, en met een vooruitblik op de komende campagne. 

 

5. Voorstelling campagne basisgezondheidszorg Leuven 20/4 

 

We waren met een delegatie present op de voorstelling van de komende 

campagne over basisgezondheidszorg in het STUC in Leuven. 

 

 

6. Wereldmarkt Lubbeek 12/6  

 

Op 12 juni hielden we een 11.standje op de Wereldmarkt op het kasteeldomein ’t 

Serclaes. We presenteerden er Bissap (hibiscusthee), het nationale 

gezondheidsdrankje van o.a. Senegal, en we verzamelden handtekeningen voor 

onze petitie voor een toegankelijke gezondheidszorg wereldwijd. 
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7. Fiesta voor 50 jaar 11.11.11!  in Brussel - 24/9 

 

We waren er met een mooi groepje bij, op het feest voor 50 jaar 11.11.11. Een 

feest met eten en drinken en dans en muziek, maar ook en vooral met 

buitenlandse gasten van organisaties uit het Zuiden, die veelvuldig aan het woord 

kwamen tijdens interviews, panelgesprekken en debatten.  

 

8. 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. De 

11.groep vergaderde voltallig op 25/5, 6/9, 12/12. 

Daarnaast was er druk telefonisch en e-mailverkeer en bijeenkomsten van 

kleinere werkgroepjes om de activiteiten zoals Sint-Maartensvuur, 

broodzakkenactie, spaghettislag, wereldmarkt voor te bereiden. 

 

 

9. Financiële opbrengst 2016: Lubbeek blijft aan de top 

 

De vrijwilligers van 11.groep Lubbeek haalden in 2016 met de huis-aan-

huisrondes, de rechtstreekse overschrijvingen en de activiteiten  

€ 29.195,26. op (€ 8.370,71 in contanten en € 15.178 met overschrijvingen. 

Daarmee blijft Lubbeek in Vlaanderen de gulste 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 leverden in totaal          

€ 8.370,71 op.  

 

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 Jalan Mampang. 

         

Pellenberg Buurt!  €  959,50 

Sponsorwandeling Vrije Basisschool “De Linde”  €  645,00 

Sint-Maartensvuur  scouts en KLJ Lubbeek  €  1186,61 

Spaghetti Scouts Linden  €  2.869,18 
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Straatcampagne (contanten + directe 

overschrijvingen) 
 € 23.548,71 

Totale opbrengst  € 29.169,26 

 

 

De GRIS kende een werkingstoelage goed van € 240 voor de 

djembéworkshop op 12.06 en  € 618,48 voor de werking in 2016.      

 

Gemeentelijke projectsubsidie: het ingediende project van 11.11.11 

kreeg een toelage van € 1.272,72 . 

 

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.  

 

 

mailto:11groeplubbeek@gmail.com


29 

 

Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 

 

 

Contactpersoon: Marianne Costeur 

 

 

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. Wie je ook bent, waar je ook woont, je hebt deze rechten 

omdat je een mens bent. 

 

Telkens wanneer ergens ter wereld mensenrechten worden geschonden komt 

Amnesty International in actie. Ontelbare mensen wereldwijd reageren met 

protestbrieven of e-mails. 

 

Amnesty International is ervan overtuigd dat internationale samenwerking 

tussen mensen echt kan leiden tot verandering. Een groot aantal acties van 

Amnesty is echt succesvol. 

 

In zeker één derde van alle acties is dat direct 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 is 

verbeterd 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. Onze internationale solidariteit helpt om 

hun hoop levend te houden. 

 Daarnaast speelt Amnesty een belangrijke rol in de bewustwording van en het 

actie voeren voor de mensenrechten. Amnesty heeft bijvoorbeeld grote 

campagnes tegen folteringen gevoerd. Mede dankzij deze inspanningen heeft de 
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Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1984 het Verdrag tegen 

Foltering aangenomen. Amnesty heeft een raadgevende bevoegdheid bij diverse 

internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties. 

 

Bijkomende informatie,  vindt u op de website van Amnesty:    

http://www.aivl.be .  

 

Help je graag van thuis uit en kan je best even tijd maken? Help mensen in 

gevaar en word Amnesty briefschrijver. Samen met Amnesty International stuur 

je brieven, e-mails en faxen naar de autoriteiten van een land waar de 

mensenrechten geschonden worden. Het gaat dan over marteling, doodstraf, 

ontvoering, bedreiging, discriminatie, intimidatie, gevaar voor arrestatie, ... 

Schrijf of mail met ons mee en laat weten dat voor jou 

mensenrechtenschendingen niet, nooit door de beugel kunnen. 

 

Je kan ook lid worden van de Lubbeekse briefschrijfgroep. Elke maand 

selecteren wij twee brieven uit de actuele schrijfacties van Amnesty. Die acties, 

samen met  achtergrondinformatie en voorbeeldbrieven, worden bekendgemaakt 

in de folder “Amnesty in Actie” en op de website http://www.aivl.be . 

Maandelijks organiseert onze Lubbeekse briefschrijfgroep een gezamenlijke 

briefschrijfavond, waarbij we onze brieven schrijven. Meestal nemen een tien 

tot twaalf leden deel aan deze bijeenkomst. Je kan ook je brieven thuis 

schrijven.  

 

Hierbij de cijfers van 2016: ze geven niet allen een idee van het aantal  brieven 

dat we schreven, maar ook van het nauwgezet kasbeheer van onze secretaris.  
 

http://www.aivl.be/
http://www.aivl.be/
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De amnestybriefschrijfgroep Lubbeek ontving in 2016 een subsidie van € 250  

ter ondersteuning van de maandelijkse briefschrijfavonden. 
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Artsen zonder Vakantie 
 

 

Contactpersoon: Jos Swinnen  

Swinnen-jos@telenet.be 

 

Het jaar begon met veel nieuwjaarswensen en recepties.  Maar ook een geplande 

Medisch Humanitaire missie werd voorbereid in Mechelen ten huize van AZV.  Na 

de briefing begin januari vlogen we van Brussel naar Cotonou in Benin. We reden 

een volle dag tot onze bestemming, Boko, het ziekenhuis St. Jean, de Dieu. We 

waren er werkzaam van 15 januari tot 2 februari.  Een uitgebreid verslag van 

deze missie vindt u terug in archief, Gris Lubbeek. 

 

In maart ging het Sintniklaasfonds naar Kisantu en Boma (RD Congo). Maar daar 

het een opvolgmissie was van de gedane klompvoetingrepen, evenals een 

informatieoverzicht en opleiding, geen geplande chirurgische ingrepen ging een 

beperkt groep op missie.  Ik was daar niet bij. 

 

Van de 4 avondsessies in april over de verschillende modaliteiten van RD Congo 

volgde ik er 3.  De organisatie lag in handen van de Universiteit. Antwerpen en 

Vredeseilanden.  Godsdienst, politiek, toekomst, cultuur kwamen er uitgebreid 

aan bod. 

 

Ik nam voor AZV deel aan de wereldmarkt in Lubbeek op 12/6. 

 

Ook nam ik deel aan de vergaderingen van Gris Lubbeek. 

mailto:Swinnen-jos@telenet.be
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Ik gaf een lezing op 13/9 voor een groep religieuzen in Borgloon over de werking 

en doelstellingen van AZV , gestaafd met mijn persoonlijke ervaringen 

 

Op 28/9 volgde ik een bijscholing in UZ GHB , over steriliteit en 

ziekenhuishygiëne in Afrika.  Het was een opleiding georganiseerd door 

verschillende ngo’s, AZV, Lumos, Hubi & Vinciane,en de universitaire 

ziekenhuizen van de K.U.Leuven.  De deelnemers waren leidinggevende van 

ziekenhuizen en gezondheidscentra in RD Congo 

 

Een missie naar Congo Central werd geannuleerd omwille van politieke 

instabiliteit 

 

Zoals ook vorig jaar werd een missie in december naar Nepal afgelast wegens 

ziekte van een der deelnemers. 

 

Ook moest ik op een vraag van Chaine d’ Espoir negatief antwoorden voor een 

missie in Senegal.  Ik werd aan mijn knie geopereerd.  Alles verliep vlot en 

feilloos en we kijken uit naar volgend jaar (2017)  

Half december bezochten we de werkhuizen Jacobs in Lummen, waar we in een 

geweldige industriële vestiging rondgeleid werden door de gebroeders Jacobs.  

De baas Patrick en zijn broer Ludo maken voor ons gratis en vrijwillig de atellen 

die wij nodig hebben voor de eindbehandeling van de klompvoetproblematiek. 

Het is kleinschalig, maar onontbeerlijk en voor de plaatselijke patiënten, want 

voor hen betaalbaar (gratis) 

 

We stellen ons beschikbaar voor buitenlandse missies met AZV, 

Sintniklaasfonds, Chaine d’Espoir  of andere. 
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Zoveel kinderen met klompvoetjes moeten immers nog geholpen worden. 

 

Tot daar mijn verslag van 2016 over mijn betrokkenheid met de Noord-

Zuidwerking in Lubbeek.  Ik spreek hier als verpleegkundige, veldwerker en 

vrijwilliger voor de Medisch Humanitaire Missies van AZV en het 

Klompvoetproject van het Sintniklaasfonds 

Indien u meer informatie wenst over Artsen Zonder Vakantie ga dan naar hun 

website: www.azv.be 

 

 

Artsen zonder Vakantie kreeg in 2016 € 1.274 euro aan projectsubsidies 

toegekend. 

 

 

http://www.azv.be/
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CORAZONES UNIDOS  IN NICARAGUA  

 

 

 

Contactpersoon: Ann Bongaerts  
 

annebongaerts@hotmail.com  
 

Corazones Unidos is een project in Nicaragua dat kinderen en jongeren met een 

handicap en hun ouders ondersteunt. 

Het is één van de ontwikkelingsprojecten van de NGO Prosalud, die gestuurd en 

gecoördineerd wordt door de Lommelse dokter Toon Bongaerts. 

Hier in Vlaanderen is Corazones Unidos één van de projectgroepen van vzw 

Nicamig@s. 

Vzw Nicamig@s is een koepelorganisatie die de verschillende 

ontwikkelingsprojecten van de NGO Prosalud en de NGO Tierra Buena zowel 

inhoudelijk als financieel ondersteunt. 

 

Tot nog toe werden in Terrabona, een gemeente met ruim 14.000 inwoners, 152 

kinderen en jongeren beneden de 18 jaar opgespoord die actief betrokken zijn in 

het project: 76 met motorische handicap; 22 met verstandelijke handicap; 19 

met visuele handicap; 18 met auditieve handicap; 17 met 

taalontwikkelingsproblemen. In de gemeente Dario, buurgemeente met ruim 

44.000 inwoners, werd het project in 2015 opgestart. Op dit ogenblik zijn daar 

145 personen actief betrokken bij het project: 79 met motorische handicap; 37 

met verstandelijke handicap; 17 met auditieve handicap; 8 met taalproblemen; 4 

met visuele handicap. 

Het project situeert zich in een arme regio in Nicaragua, meer bepaald in 

Terrabona en Dario. De mensen hier hebben een inkomen van minder dan € 2 per 

dag. De armoede trof deze gezinnen al verschillende keren: er is hun laag 

inkomen, maar tot voor kort ook volledige afwezigheid van begeleiding, therapie 

en onderwijs voor hun kinderen. Daarbij wonen velen onder hen ook vrij 

geïsoleerd in afgelegen gehuchtjes in de bergen.   

 

In Nicaragua bestaat Corazones Unidos nu uit een klein operatief team dat  

contractueel afhangt van de  lokale NGO Prosalud. 

Leticia Henriquez is de administratieve coördinator, die alle inkomsten en 

uitgaven nauwkeurig bijhoudt.  

Dr. Toon Bongaerts overlegt en stuurt inhoudelijk bij als voorzitter van de Raad 

van Bestuur van Prosalud, en is tevens de verbindingspersoon met Corazones 

Unidos in België.  

mailto:annebongaerts@hotmail.com
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Eduardo Sanchez is kinesist en coördinator van het project. Sedert januari 2016 

heeft hij versterking gekregen van een collega fysiotherapeute, Magali. 

 

 

Wat is er in 2016 zoal gebeurd met de financiële steun vanuit Vlaanderen? 

 

- Het loon van Eduardo en nu ook van Magali werd betaald. 

- Op medisch vlak : er werden maandelijks afspraken gemaakt voor medische 

consultaties; medische ingrepen; medicatieverstrekking ( o.a. tegen epilepsie) en 

indien nodig werd advies gevraagd van het gespecialiseerd ziekenhuis van  Los 

Pipitos in de hoofdstad. Corazones Unidos zorgde voor het vervoer hiernaar toe. 

- 91 kinderen kregen regelmatig kinesitherapie in Terrabona en Dario. 

- Er was een ergotherapie-aanbod voor een aantal kinderen : 8 groepssessies per 

maand. (1 groepje bestaat uit 3 à 4 kinderen). 

- Nieuw in 2016 : 18 kinderen met taalontwikkelingsproblemen kregen extra 

taalstimulatie. 

- In functie van noodzaak werden verder materiële hulpmiddelen bezorgd 

waaronder brillen, orthopedische schoenen, rolstoelen, toiletstoelen, aangepaste 

bedden, matrassen, prothesen, spalken,…. 

- In functie van noodzaak en mogelijkheid werd didactisch materiaal aangekocht 

zowel voor de kinesitherapie als ergotherapie. Sedert dit jaar gebruiken zowel 

Eduardo als Magali een koffer met therapie- en educatief spelmateriaal om op 

verplaatsing te gebruiken. 

- Oudervergaderingen en vormingssessies werden maandelijks gepland: ouders 

zijn naast het professioneel team de belangrijkste partners van het project in 

het nastreven van het doel om de levenskwaliteit van hun kinderen te 

verbeteren. Ook tijdens de individuele therapiesessies kregen ouders uitleg en 

werd er overlegd over de beste aanpak van hun kind. 

- Er zijn 14 kinderen met een handicap die nu naar school gaan. Zij ontvangen het 

noodzakelijke schoolmateriaal en genieten van geregelde opvolging door het 

project. 

- Er werden bij een aantal kinderen geregelde huisbezoeken gepland om hun 

ontwikkeling in de thuissituatie te kunnen opvolgen en bij te sturen..  

- 2 x  (augustus en einde jaar) werd een recreatieve activiteit georganiseerd 

voor alle kinderen en hun ouders. 

 

2 jaar geleden werd het project plaatselijk ondersteund door 2 Vlaamse 

vrijwilligers, Rina en Gerard. Zij hadden toen heel wat ondersteuning geboden 

vooral op vlak van administratie en logistieke opvolging. Voorbije zomer hebben 

zij gedurende 2 maanden het project ter plaatse terug  opgevolgd en kwamen 

met een enthousiast verslag terug naar Vlaanderen. 
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In mei 2016 heeft Eduardo een werkbezoek gebracht aan ons land , samen met 

dr. Toon Bongaerts, om vormings-en kinésessies te volgen bij kinderen met een 

handicap, en ook enkele voorzieningen te bezoeken. 

Vanuit de vzw Nicamig@s werd op 14 mei een ‘denk- en infonamiddag’ verzorgd in 

Lommel. Alle projecten, waaronder Corazones Unidos , werden er voorgesteld. 

 

 

In het voorjaar 2017 zullen een eerste keer 2 Vlaamse studenten ergotherapie 

(hogeschool Odysee Brussel) stagelopen in het project. De bedoeling is om het 

aanbod ergotherapie te verstevigen. 

 

Na enkele jaren geloven wij nog altijd heel hard in het project: waar mensen met 

een beperking vroeger a.h.w aan hun lot werden overgelaten, en dit een gevoel 

van fatalisme begrijpelijkerwijze in de hand werkte, brengt de werking van 

Corazones Unidos een boodschap van hoop en solidariteit. Mensen krijgen het 

gevoel dat er een verbetering kan komen aan hun situatie. Het project heeft een 

enorme positieve impact op de levenskwaliteit van de gehandicapte kinderen en 

onrechtstreeks ook op die van hun families. Dit betekent een echte positieve 

ommezwaai in hun leven. Niet alleen omwille van de begeleiding en de materiële 

steun, maar ook door de sensibilisering rond het thema (méér kennis, méér 

eigenwaarde) en door de vermindering van de sociale marginalisering. 

Deze boodschap van hoop en solidariteit kunnen ze in Terrabona verderzetten 

dankzij zoveel steun. 

 

 

Het project kreeg € 1.274 projectsubsidies in 2016. 
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FIFALA MALI  

 

 

Contactpersoon: Heiremans Magda  
 

magdaheireman@hotmail.com  

 

 

In  2016 bestond FIFALA 10 jaar. In de vorige jaren hadden verschillende 

groepjes een reis gemaakt in Mali. De Malinese gids was telkens langsgegaan in 

Koutienso waar de Belgische zuster Suzy Spaenhoven, samen met andere zusters 

én plaatselijk personeel een dispensarium, een materniteit e een kleuterschool 

leidt. We waren geconfronteerd met grote noden en besloten toen een VZW op 

te richten om, in overleg, vooral projecten in onderwijs en gezondheid te 

steunen. Enkele voorbeelden uit 2016: 

– Het verzamelen van geld om melkpoeder te kopen blijft een belangrijke 

doelstelling zowel weeskinderen, als kinderen van zieke of verzwakte moeders of 

zwakke kinderen  hebben er nood aan 

– Het ondersteunen van families die vreemde weeskinderen opvangen. Op de foto 

hieronder ziet u een huis dat hersteld werd, de muur stond op instorten. Steun 

is ook nodig om voldoende voedsel, kleding en schoolgeld te kunnen betalen. 

– Het project van het college van San werd afgerond. We hebben er een sanitair 

blok én 3 klassen gebouwd, een bibliotheek en een computerklas ingericht. De 

school draait goed en ze kan ook beroep doen op andere instanties. 

– In de lagere school in Koutienso zijn er integendeel veel problemen. De 

leerkrachten worden weinig of soms niets betaald. Er is weinig schoolgerief en 

de goede leerkrachten dreigen weg te gaan. Samen met het CAP (de inspectie)de 

leraren, directie, chef de village , enkele Fifalaleden en Namory, een Malinese 

gids, werd voordien een grote vergadering gehouden die tot conclusie had dat 

Fifala een groot deel van de lonen van de leerkrachten zou bijbetalen en er 

enkele verbeteringen zouden aangebracht worden zoals bv meer schoolboeken, 

betere samenwerking tussen de school, het dorp en het CAP. 

mailto:magdaheireman@hotmail.com
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– In de kleuterschool van Koutienso krijgen de kinderen een gratis middagmaal 

toegediend, dit bevordert de gezondheid en verhoogt het aantal leerlingen die 

naar school komen. 

– In BELGIE werken we vaak mee aan markten om informatie door te geven en 

Malinese producten te verkopen. Een deel van deze Producten worden gemaakt in 

de “Promotion Féminine” in San: een   naaiatelier waar de vrouwen ook wat leren 

rekenen , lezen en schrijven. 

– Verschillende leden van Fifala nemen deel aan hun Gemeentelijke Raad voor 

Internationale/Ontwikkelings Samenwerking. Hier in LUBBEEK volgen wij de 

vergaderingen en werken, indien mogelijk, mee aan de activiteiten: 

AFF,Wereldmarkt ter gelegenheid van het Octaaf… 

– Wij maken ook deel uit van het netwerk Mali een zes tal – vooral  vierde pijlers 

organisaties – die allemaal in Mali werken. We komen een aantal keren per jaar 

samen om ervaringen en informatie uit te wisselen. 

 

 

- Wij steeds bereid U meer uitleg te verschaffen of eventueel in scholen en/of 

verenigingen Fifala voor te stellen.  

OPM: door de moeilijke omstandigheden in het Noorden van Mali is er een 

negatief reisadvies. 

Spijtig genoeg haalt de oorlog zelf, maar ook het wegvallen van investeringen en 

toerisme, de levensstandaard van de Malinezen naar omlaag. Toch ook goed 

nieuws: diegenen die de film Timboektoe gezien hebben herinneren zich nog het, 

door de Jihadisten, vernielde schooltje. Dat schooltje is heropgebouwd én 

uitgebreid. 

 

Het is dus niet zo evident om onze partners in het Zuiden te bezoeken, gelukkig 

komt Zr Suzy jaarlijks naar België en is er internet in Koutienso. 
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Op de foto ziet u de herstelde muur van het huis van Josephine met vooraan 

enkele kinderen die zij opvangt. Dank zij de projectsubsidies van Lubbeek kon de 

muur ven het instorten gered worden.  

 

 In 2016 ontving FIFALA € 1.272 projectsubsidies  
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Haalai Xale Gambia  

 

 

Contact: Astrid Costermans   
 

costermans.astrid@gmail.com  

 

Begin 2016 hebben we het bestuur veranderd. De drie bestuurders van de 

vernieuwde vzw Halaai Xale zijn Astrid Costermans, Hans Costermans en Pieter 

Sermeus. 

Project New Yundum Nursery School: Hier ondersteunen wij, in samenwerking 

met 2 Noorse dames, deze ‘nursery school’. Momenteel telt de school zo’n 207 

kinderen. De Noorse dames zorgen voor de infrastructuur. Wij zorgen voor 

schoolmateriaal, zoals schriften, potloden, pennen, rugzakjes, …en zorgen ook 

voor een pedagogische inbreng. In samenwerking met 2 scholen van hier worden 

er kindertekeningen uitgewisseld. We zorgen ook elke schooldag voor een warme 

maaltijd. De kleine groentetuin die we in januari 2016 aan de school gestart 

hebben, draait goed. De geteelde groenten worden in de maaltijd verwerkt. De 

opvolging daar gebeurt via Lamin Banda, onze medewerker voor de school aldaar. 

Onze tweede project richt zich op het dorpje Kartong, in het zuidwesten van 

Gambia. We steunen de gemeenschap daar met o.a. kledij, fietsen, klein 

meubilair. Bijkomend zorgen we voor kinderen met specifieke noden, bv; het 

meisje Nyara dat verlamd is. Eind 2015 hebben we een stuk grond verworven om 

daarop de groentetuin uit te bouwen. In de loop van 2016 hebben we de 

administratie afgehandeld en een lokale vzw opgericht naar Gambiaanse recht om 

het project te beheren. We hebben onze lokale contactpersoon, Batou Manneh, 

als coördinator aangesteld om de dagelijkse opvolging te doen. We zorgden, dank 

zij de ingezamelde fondsen, dat de tuin werd ommuurd om loslopende koeien en 

geiten buiten te houden. Bomen en struiken werden verwijderd, de grond 

genivelleerd. Er werd een waterput gegraven. En de bouw van een 

bewakershuisje/opslagplaats alsook een toilet/douche werd aangevat. Trots 

kunnen we zeggen dat vanaf begin november de vrouwen gestart zijn met het 

telen van groenten.  

Daarnaast maken we er confituur van appelsien of van mango. De lokale lagere 

school voorzien we van schoolborden. 

mailto:costermans.astrid@gmail.com
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Om fondsen te verwerven organiseerden we allerlei activiteiten: 

- op 1 mei organiseerden we voor de tweede keer ons ontbijtbuffet met dit 

jaar meer inschrijvingen 

- op 12 juni namen we deel aan de wereldmarkt/parochie picknick te Lubbeek 

in juni 
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- op 24 september stonden we met een stand op de braderie 

Tiensestraat/Tiensepoort in Leuven en op 4 september op Glabbeek 

proeft 

- onze 3de schuurverkoop van 2de handskledij, snuisterijen, speelgoed, ….    

vond plaats eind augustus 2016 

- we maken zelf chocolade en verkopen die aan de ingang van enkele 

supermarkten of doen een deur-aan-deur verkoop 

- op 15 oktober werkten we mee aan de wereldmarkt in zaal Santro, naar 

aanleiding van de viering van Lubbeek als fairtrade gemeente 

- we verkochten speelgoed op 2 speelgoedbeurzen en namen deel aan de 

Kerstmarkt in Tielt-Winge 

 

We werkten samen met enkele scholen, als pedagogisch project en zamelden zo 

geld of materiaal in. Kindertekeningen werden uitgewisseld tussen New Yundum 

en hier. 

Twee leden van het bestuur namen deel aan de vormingsdag van de 4de pijler op 

27 februari. 

We vulden 2 maal dit jaar een 30 m3 op in de container met allerlei materiaal dat 

naar ginds werd verscheept. 

Als lid van het Gris-Lubbeek namen we actief deel aan het Afrika filmfestival te 

Lubbeek op 12 mei. 

In de paas-, herfst- en kerstvakantie 2016, alsook in de maand juli reisden 

telkens een aantal leden van onze vzw af naar Gambia om de projecten op te 

volgen en te sturen.  

We houden regelmatig onze Facebook-pagina up-to-date en bezorgen wie ons 

steunt het beeldmateriaal om mee het project en hun inspanningen te volgen.  
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‘Hands in Action’ Filipijnen  
 

 

Contactpersoon: Dirk Nijs 

 

familie@nijs.org  

 

Vijf jaar geleden startten we een kleine feitelijke vereniging met als doel de 

hoge nood te lenigen na een typhoon in het zuiden van de Filipijnen. Vrij snel 

slaagden we er in om een container noodhulp op te sturen. 

Gedurende de daaropvolgende jaren zijn we blijven helpen waar we konden. 

Intussen hebben we de structurele hulp toegespitst op het inrichten of 

herinrichten van ziekenhuizen. 

 

Sinds drie jaar werken we samen met “Solidarity Southern Leyte”, een feitelijke 

vereniging uit Ledegem. Na de typhoon Hayan (nov 2013) werd duidelijk dat niet 

enkel het eiland Leyte behoefte had aan hulp en dat we onze werking moesten 

uitbreiden naar andere eilanden in centraal Filipijnen. De overschakeling van 

beide feitelijke verenigingen naar één vzw drong zich op. 

 

Met de vzw “HandsinAction for Solidarity Southern Leyte” hopen we meer 

financiële middelen in te zamelen zodat we meer ziekenhuizen kunnen steunen. 

Het is zeer hartverwarmend om mensen in nood persoonlijk te kunnen helpen en 

hen een beter leven te geven. 

 

Wat doen we precies? We gaan in België actief op zoek naar ziekenhuizen, 

rusthuizen, bedrijven en particulieren die medisch materiaal afschrijven of 

wegdoen bedden, matrassen, rolstoelen, operatiekwartier, dokters- en 

tandartspraktijken,…). Intussen leggen we contacten met ziekenhuizen in de 

Filipijnen. Tweemaal per jaar vullen we één of meerdere containers en sturen ze 

op. Eén van onze leden, Patrick, verzorgt dan de volledige inklaring in de 

Filipijnen en regelt het lokaal transport. Ook burgers in nood zoekt hij 

persoonlijk op en geeft hen de nodige hulp (rolstoel, rollator,…). 

Al onze medewerkers zetten zich vrijwillig in om de medemensen in de Filipijnen 

een warm hart toe te dragen! 

 

Via onze vereniging steunen we rechtstreeks mensen in nood in de Filipijnen, 

zonder omwegen 

 

mailto:familie@nijs.org


45 

Het voorbije jaar hebben we meerdere containers gestuurd naar kleinere 

ziekenhuizen in Cebu. 

Hierbij regelen wij het transport vanuit België tot aan de deur van het 

ziekenhuis, zo zijn we zeker dat de goederen hun bestemming bereiken! 

De toestand in vele ziekenhuizen is vaak schrijnend. De lokale artsen doen 

uiteraard hun uiterste best. Maar als de middelen niet aanwezig zijn, is het 

roeien met de riemen die ze hebben. 

Vaak zijn er geen of weinig bedden aanwezig. Veel ziekenhuizen zijn daarenboven 

te klein in verhouding tot het aantal patiënten  

Als persoon met een handicap ben je in de Filipijnen dikwijls enkel aangewezen op 

de hulp van familie en vrienden en zijn de sociale contacten beperkt. Door het 

gebrek aan een inkomen, zijn hun huisjes heel vaak in zeer slechte staat en is de 

hygiëne dus ook ondermaats. Een uitzichtloze situatie!  

Een rollator, rolstoel of bed verandert hun leven ingrijpend en biedt hen soms 

zelfs de mogelijkheid om zich opnieuw te integreren in de maatschappij. 

 

Het Ricardo L. Maningo Memorial Hospital, met ruimte voor 25 bedden, is 

gelegen in San Francisco (Camotes, Cebu) en werd gebouwd in 1972. 

Aangezien het bevolkingsaantal snel stijgt, zijn er hier ook meer patiënten dan 

bedden en kamers. 

In veel ziekenhuizen moeten patiënten (of hun familie) zelf voorzien in hun 

comfort. Voor de armsten is dit comfort vaak beperkt tot een stuk karton 

Dankzij onze tussenkomst kregen de patiënten van dit ziekenhuis een 

comfortabel bed en werden de lege ruimten opgevuld met bedden. 

 

Kilometers verder op het platteland woont Ruena, een 23-jarige vrouw die 

grotendeels verlamd is. Familieleden contacteerden Patrick met de vraag naar 

een rolstoel. 

Deze arme familie woont erg afgelegen in een armoedig huisje. Ruena lag er dag 

en nacht op een stuk karton en haar sociale contacten beperkten zich tot haar 

ouders en familie. Dankzij deze rolstoel gaat er een nieuwe wereld voor haar 

open! 

 

Bedankt aan de gulle schenkers vanwege Ruena, 23 jaar. 

 

Deze en zovele mensen zijn ons dankbaar voor wat we doen. En wij op onze beurt 

zijn alle mensen dankbaar die onze organisatie steunen, hoe klein deze steun ook 

mag zijn. 

Dank aan alle organisaties voor het schenken van medisch materiaal en bedden, 

rolstoelen, … 
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Dank aan al onze vrijwilligers die steeds klaar staan om dit alles mogelijk te 

maken. 

Dank aan de organisaties die ons helpen om het transport mogelijk te maken en 

de nodige documenten steeds tijdig rond te krijgen. 

Dank aan de officiële instanties voor het vertrouwen en de steun! 

 

Vanaf 2017 is het zover en gaan we over van een feitelijke vereniging naar een 

vzw. Dit vraagt uiteraard extra werk, vooral administratief werk.  

Heeft u een klein beetje of net heel veel vrije tijd om bijvoorbeeld een tekst te 

schrijven voor publicaties, een ondersteunende brief voor een sponsor, een 

aanvraagdossier voor sponsoring op te volgen, … dat en zoveel meer zijn taken 

waarvoor we nog mensen zoeken. Het zou onze organisatie een extra boost 

kunnen geven en vooral… we zouden nog zoveel meer mensen een beter leven 

kunnen geven! 

Twijfelt u? Geen nood, contacteer ons, we geven vrijblijvend meer tekst en 

uitleg en bovendien zijn we dankbaar mocht u enkele momenten van uw vrije tijd 

besteden aan onze organisatie! 

 

 

 

 

HANDS IN Action ontving € 1.274 projectsubsidies in 2016. 
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Kisangani vzw 
 

 

Contactpersoon: Wouter Gevaert en Rina Robben,  

brabant@kisangani.be 

 

Ook 2016 was een druk jaar voor Kisangani vzw. De eeuwige zoektocht naar 

middelen, het onderhouden van de website, het samenstellen van het tijdschrift 

en het onderhouden van de contacten met de medewerkers in Kisangani vroegen 

heel wat tijd. 

Zo waren er onder meer twee bestuursvergaderingen en twee 

ledenvergaderingen.  

Kisangani vzw participeerde ook aan het wereldfeest en aan de (h)eerlijke markt 

naar aanleiding van de uitreiking van de prijs ‘Fairtrade gemeente’ in Lubbeek. 

Jaarlijks bezoekt op zijn minst één lid van de vzw al de projecten ter plaatse. In 

2016 zelfs twee keer. 

Zelf bezocht ik de projecten in het voorjaar van 2016. We evalueerden, samen 

met de projectverantwoordelijken de projecten en polsten hun naar hun dromen 

voor de toekomst. Op basis van deze gesprekken werden er duidelijke afspraken 

gemaakt over te ondernemen acties. 

In het najaar van 2016 bezochten de voorzitter en de penningmeester de 

projecten. Tijdens dat bezoek werd er een verrassingsfeest georganiseerd voor 

de voorzitter om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de projecten 

in Kisangani. Maar uiteraard kwamen de afspraken rond acties van het voorjaar 

ter sprake. De resultaten hiervan werden besproken op de Algemene 

Vergadering van het najaar. 

Eén van de acties was om ter plaatse op zoek te gaan naar een nieuwe 

coördinator en adjunct. Niet omwille van het slechte functioneren van de vorige 

maar omwille van het feit dat zij andere opdrachten binnen de universiteit 

mailto:brabant@kisangani.be
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gekregen hadden en niet meer voldoende tijd hadden om de projecten op te 

volgen. De keuze viel op twee jonge mensen, een man en een vrouw. Dat er ook 

een vrouw werd aangesteld vinden we zeer goede evolutie. 

 

Meer informatie over de projecten vind je op www.kisangani.be . 

 

Vzw Kisangani ontving € 1.274 projectsubsidie van de gemeente Lubbeek. 

 

http://www.kisangani.be/
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RWANDA WEESKINDERENPROJECT MWANA UKUNDWA GELIEFD KIND 

 

 

Contact:  

Hilde&DirkMaes-Proot  

dirk.maes15@telenet.be   

                             

 

3 -31 januari: bezoek aan het project in Rwanda 

Februari  2016: reisverslag wordt rondgestuurd,  gemaild en op de GRIS-site 

geplaatst 

5-7 mei:  bezoek van coördinator, Samuel in België met vergadering voor 

geïnteresseerden (20-tal)  

19 mei: GRIS vergadering met kort verslag (filmpje) 

12 juni: GRIS wereldmarkt met infostand 

1 oktober:  werkwinkel in kader van MISSIO (toekomstige plechtige 

communicanten) 

8-9 oktober en 19-20 november: info over Mwana Ukundwa tijdens de weekend-

vieringen van de Universitaire Parochie 

18 en 25 november:  Vrije Basisschool De Linde sensibiliseringsvoormiddag met 

5e en 6e leerjaar 

 

Mwana Ukundwa ontving € 1.272,72 projectsubsidie van de gemeente 

Lubbeek 

 

mailto:dirk.maes15@telenet.be
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Belgium Brick Children School Foundation 

 

 

Contactpersoon: Luc Vandegaer  

vandegaermottie@hotmail.com  

 

De Belgium Brick Children School Foundation (www.brickbybrick.be ) 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. De 

prefab school die werd gebouwd was bij de aardbeving van 2015 volledig intact. 

De avond na de ramp werd de school ingericht als noodopvangcentrum zoals 

voorzien in de oorspronkelijke doelstellingen. Ze werd al meerdere malen 

uitgebreid en is nu voor de omliggende dorpen een voorbeeldschool. Samen met 

de leerkrachten van het Kopila Nepa team en onze Welshe partners die voor het 

onderwijsprogramma zorgen zijn we erin geslaagd om maar liefst aan 11 van de 17 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van UNO te voldoen. Momenteel zijn we 

bezig met de bouw van een afdeling voor kinderen met een beperking, 

geïntegreerd in de Brick Children School. Deze Cerebral Palsy afdeling zal naast 

medische zorg ook onderwijs aanbieden aan deze groep van kinderen die in Nepal 

ernstig wordt verwaarloosd.   

De integratie van een afdeling voor kinderen met een beperking (Cerebral Palsy) 

in de Brick Children School is een uniek project in Nepal. Het integreren van 

deze kinderen is een nieuw maar logisch opvolgingsproject van BBCSF en Kopila 

Nepa, die de Nepalese gemeenschap erop kan wijzen dat deze kinderen ook recht 

hebben op een menswaardig bestaan.  In de omgeving van Sanagoan, Imadol, 

Tikathali en Siddhipur zijn er al meer dan dertig gevallen gemeld van gezinnen 

met kinderen met een beperking en de vraag om hulp kwam dan ook rechtstreeks 

van de plaatselijke gemeenschap, wat het draagvlak alleen maar verhoogt.  

Wellicht zijn er veel meer kinderen in de omgeving, maar zoals vaak zijn families 

in Nepal nog altijd beschaamd om dit aan de buitenwereld kenbaar te maken. 

In deze CP afdeling worden zowel de ouders als de (CP) kinderen ondersteund om 

hen op langere termijn gedeeltelijk (afhankelijk van de graad van hun beperking) 

onafhankelijk te maken en terug te integreren in het gezin.  Deze integratie in 

mailto:vandegaermottie@hotmail.com
http://www.brickbybrick.be/
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het onderwijs is cruciaal in het (genezings)proces van de kinderen en zal vooral 

ook een nieuwe visie tonen naar de buitenwereld toe. De plaatselijke 

gemeenschap kent nu al zeer goed de Brick Children School en met deze CP 

afdeling wordt een volgende stap gezet naar een in Nepal ongezien concept. 

 

Lokale initiatieven in Binkom 

 

Om de vooropgestelde doelstellingen blijvend te kunnen realiseren zijn de nodige 

financiële middelen natuurlijk onontbeerlijk. Samen met talloze vrijwilligers en 

talloze initiatieven in Vlaanderen wil ook OKRA Trefpunt 55+ Binkom zijn eigen 

kleine steentje bijdragen aan het realiseren van de BBCSF. Sinds 2015 

organiseren wij hiertoe, in nauwe samenwerking met de BBCSF,  jaarlijks twee 

filmnamiddagen waarvan de opbrengst integraal wordt geschonken aan het 

project. Op deze manier konden we zowel in 2015 als in 2016 telkens ongeveer   

€ 900 bijdragen. Hier wil OKRA zeker ook de lokale GRIS afdeling Lubbeek als 

het gemeentebestuur danken voor hun welwillende logistieke en financiële steun! 

Naast de organisatie van de filmnamiddagen nam OKRA Trefpunt 55+ in 2016 ook 

deel met een stand op “het Octaaf” in Lubbeek op 12 juni evenals met een 

infostand aan de (H) Eerlijke Wereldmarkt  op 15 oktober in zaal Santro. 

 Eveneens neemt OKRA Trefpunt 55+ deel aan de vergaderingen  van de GRIS 

Lubbeek.  Een vervolg van de steunwerking in 2017 is alleszins voorzien in het  

jaarprogramma .  

 

 

 

 

BBSF ontving in 2016 een werkingskrediet van € 226,38 voor de organisatie 

van de filmnamiddagen in Santro. 
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Palestijnse Circusschool 

 

 

Contact: Helene Huybens 

 

joris_devlieghere@hotmail.com  
 

 
 

Jaaroverzicht  activiteiten 2016  
 

De circusschool vierde in 2017 haar eerste lustrum . 10 jaar werking  en dat zou 

niet onopgemerkt voorbijgaan . We komen er later in het verslag op terug .  
 

 

Het oorspronkelijke doel: kinderen kind laten zijn, is één van de basislijnen. 

Leren samenwerken, elkaar vertrouwen, respect voor elkaar, zichzelf 

ontwikkelen, zelfzekerheid en doorzettingsvermogen uitbouwen,   samenwerken 

en........uiteindelijk, schitteren op een podium!. 

 

 

Het in 2015 opgestarte project omtrent  “inclusief” circusonderwijs : werken 

met kinderen met een intellectuele beperking  wordt niet alleen  verdergezet 

maar  uitgebreid omdat de instelling, waar de kinderen verblijven, mocht 

vaststellen dat deze werking de ideale begeleiding betekent voor deze kinderen 

en duidelijk hun eigenwaarde en zelfzekerheid ongelooflijk versterkt. 

 

 

En dat alles, ondanks de afwezigheid van hun expert-trainer, Abu Sakha die nu al  

meer dan een jaar in “ administratieve detentie “  wordt vastgehouden  ( – hier 

noemen we dat gewoon gevangenis - ) zonder reden, zonder aanklacht. Hierdoor 

heeft men de het hele trainingsprogramma moeten herprogrammeren en extra 

assistent- trainers moeten aanwerven .  

mailto:joris_devlieghere@hotmail.com
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De school zelf heeft weer een druk jaar achter de rug .  

5 voltijdse – en 6 deeltijdse leerkrachten geven les ( van 1 september tot 15 

mei ) aan 250 leerlingen , waarvan 35  ll. met een beperking . ( in 2017  = 290 ) op 

5 verschillende locaties ( scholen, sportcentra, vluchtelingenkampen ) 

 

Vooral  kinderen uit de vluchtelingenkampen worden opgeleid om volwaardige 

'artiesten' te worden. In een vluchtelingenkamp is de situatie heel belastend om 

als kind je plaats te vinden in die verwrongen maatschappij! 

De bezetting blijft zwaar wegen. Creatief bezig zijn helpt hen om sterke mensen 

te worden en hun enthousiasme begeestert veel mensen 

 

De zomerschool betekent een extra week of 10 dagen of 2 weken, afhankelijk 

van de leeftijd en het niveau van de leerlingen.  

Daarnaast worden workshops georganiseerd binnen zomerkampen van andere 

organisaties. In 2016 werden 250 kinderen ingeschreven .  
 

 

In 2016 startten de Palestijnse Circusschool en de Molenbeekse circusschool “ 

circus zonder handen “ ,een samenwerkings- en uitwisselingsproject op  

omtrent :  
 

Samen denken, samen plannen, creatieve workshops, wederzijds leren,  

samen een productie maken.....  

De focus ligt op pedagogische en technische uitwisselingen. 
 

In juli 2016 kwamen 12 Palestijnse leerlingen en trainers naar Molenbeek l. In 

december 2016  gingen 12 leerlingen en monitoren van Molenbeek naar Palestina.  
 

 

En dan hun jubileumjaar.  

10 jaar werking al, ondanks de voort durende situatie van bezetting en  

beperkingen,   

Al, en ook nog maar slechts 10 jaar en toch gevraagd om in 2016 het jaarlijkse 

internationale circusfestival voor sociale circussen te organiseren !! 

 

Circusgroepen uit Chili, Mexico, Colombia, Uruguay, Denemarken,Duitsland, Kenya 

en  Marokko en de eigen school, allen met hun eigen fantastische producties 

brachten een nooit gezien – en onvergetelijk event naar Palestina .  
  
 

Het festival liep van 6 tot 14 oktober 2016 . 

De opening, waar ze een gezamenlijke internationale productie brachten, werd 15 

minuten lang beloond met een staand applaus van meer dan 4000 aanwezigen.  
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De hele week toerden ze “all over the westbank “ . 40 optredens op 23 plaatsen 

!!, waaronder ook een Internationale conferentie omtrent de betekenis, het 

belang en de noodzaak van “sociale circus” werking. “ social circus :developing 

positive identities for social justice “ . 

 

 

Meer dan 24.000 mensen kwamen genieten van het spektakel en zagen dat het  

reuze goed was ! 

 

10 jaar werking, hun festival, hun droomweek, maar vooral weten dat ze, ook 

bestaan achter de muur van de schande .    

 
 

Het Palestijnse Rode Kruis zal hen in 2017 helpen om het mogelijk te maken  een 

afdeling op te starten in Oost Jeruzalem.  

 

 Een positief beeld tonen van een volk dat, ondanks alles, blijft hopen in een 

“betere toekomst.  

 

De steun en betrokkenheid van vele  vrijwilligers maakt dit allemaal mogelijk !De 

gemeente  Lubbeek  ondersteunt ons, wij geloven in het project en….zij en wij 

doen verder!  

 

Hélène Huybens.  

   

  

 

 

 

 

De Palestijnse circusschool ontving € 1.272,72 projectsubsidies van de 

gemeente Lubbeek. 
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SUYANA PERU  

 

 

Contactpersoon: Deblauwe Francis  
 

                                                           
fdbgm@hotmail.com  

Jaarverslag België 

Suyana vzw legt zich toe op drie categorieën van activiteiten. 

Eerst en vooral is er de fondsenwerving om de onderstaande initiatieven mogelijk 

te maken.  Ook in 2016 haalden we de begroting.          

We zamelden ongeveer € 113.000 euro in. Dit was mogelijk door de steun van 

velen: privépersonen, de provincie Limburg, de gemeentes Heusden-Zolder en 

Lubeek, Stelimo, BNP Paribas Fortis, Wereldmissiehulp, Torfs, …  Ook 

activiteiten via de Universitaire Parochie, de spaghettidag in Heusden-Zolder, 

artikel 27 in Heusden-Zolder, Music For Live brachten geld in het laadje.  

Daartegenover staat dat men in Peru, dankzij rechtstreekse financiële steun van 

een privésponsor uit België (€ 30.000) minder beroep heeft moeten doen op 

Suyana. Dit maakt dat we in België wat reserves hebben kunnen opbouwen.   Dit 

is ook heel erg belangrijk omdat we lonen uitbetalen en op deze manier wel 

kunnen garanderen dat we dit nog een aantal maanden kunnen volhouden.  We zijn 

ook heel fier om te melden dat het onze doelstelling is om maximaal het 

ingezamelde geld over te brengen naar Peru en dat we in 2016 meer dan 95 % 

hebben overgeschreven. 

Daarnaast is er ook de inhoudelijke steun vanuit België.  Zeker nu dat Padma 

volledig in handen is van de lokale mensen is dit erg nodig.  Tweewekelijks is er 

een Skype overleg met de coördinator Elisabeth Rosas en enkele bestuursleden 

van de vzw.  Ook in Peru werd er een bestuurlijk organogram met een dagelijks 

bestuur, een Raad van Bestuur en een Algemene vergadering uitgebouwd.  Ook 

Puriy kan rekenen op zowel inhoudelijke als logistieke steun. 

mailto:fdbgm@hotmail.com
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Aan de sensibilisering in het Noorden besteden we de nodige aandacht.  We 

publiceren een nieuwsbrief en ook via Facebook proberen we te informeren.  We 

publiceerden over onze  werking o.a. in Tertio, XL-ent (oud-leerlingenmagazine 

St Franciscuscollege), Mercie (magazine van wereldmissiehulp), Lees Heusden-

Zolder, Weekend Knack,  …   Op al onze activiteiten vertellen we ons verhaal.                                

 

Jaarverslag 2016 activiteiten in Lima, Peru van onze zusterorganisatie 

Padma  

 

Psychologische begeleiding/therapie 

Padma wil psychologische ondersteuning bieden aan de meest kwetsbare mensen 

uit Villa El Salvador. Lokale psychologen bieden hulp in crisissituaties, begeleiden 

en geven therapie. 

In 2016 startte men 454 nieuwe begeleidingen (246 vrouwen en 208 mannen). 

Van al de cliënten die men ziet zijn er 369 die minstens vier keer een gesprek 

hebben.  In totaal gaat het om 2.577 sessies. Voor de gesprekken betalen de 

mensen een kleine bijdrage.  Voor 224 gesprekken was dit niet haalbaar omdat 

deze mensen in een situatie van extreme armoede leven. Doordat mensen met 

een inkomen een kleine bijdrage leveren kunnen ook mensen in extreme armoede 

(gratis) geholpen worden. Bij 84 van de nieuwe casussen is er een link met 

seksueel misbruik en geweld. Daarnaast is het onderwerp van de begeleiding zeer 

divers gaande van opvoedingsproblemen, relatieproblemen tot angst- en 

gedragsstoornissen, verslaving,… 

 

Speelpleinwerking 

Januari tot half februari 2016  

70 kinderen en 23 jongeren namen deel aan de speelpleinwerking. In 2016 

startte men ook met een opvang op zaterdag.  Al snel werden hier ook bijna 50 

kinderen en jongeren voor ingeschreven.  Men heeft dit enkele maanden 

volgehouden maar ondanks het feit dat men dit zeer zinvol ziet, heeft men dit 

initiatief stopgezet.  Vrijwilligers  verzorgden de opvang samen met een teamlid 

van Padma. De organisatie slorpte veel tijd op, dit ten koste van andere 

prioriteiten. Het werd ook steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die zich 

blijvend wilden inzetten.   
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Ondersteuning van het opvangtehuis Casa Hogar 

                                                                                                                        

Samenwerking met de scholen 

Padma werkte in 2015 samen met twee secundaire scholen. Padma zag in het 

totaal 217 leerlingen in een individuele begeleiding en dit over heel verschillende 

thema’s: problemen met de ouders, sociale vaardigheden, gedragsproblemen, 

verslavingsproblematiek, familiaal geweld, schoolse prestaties, emotionele 

problemen,… Daarnaast gingen 44 leerlingen in op een groepsaanbod o.a. over 

druggebruik  

 

                     

Ondersteuning van ouders 

Padma wil ouders ondersteunen in een positieve aanpak van hun kinderen.  Dit 

door het geven van vormingen maar vooral door workshops waar ouders 

vaardigheden kunnen oefenen. In groep wisselen de ouders ervaringen uit. In 

totaal waren er in 5 groepen van ouders. De groepen komen een 7 à 8 keer samen  

telkens in sessies van drie uur. In totaal werd 60 ouders bereikt. 

 

                

Puriy 

Het team van Padma ondersteunt de mama’s van Puriy in hun mentale en fysieke 

gezondheid en hun familiaal welbevinden. Zij willen de mama’s terug in binding 

brengen met hun eigen krachten.  Hiervoor zijn er om de twee weken sessies van 

twee uren.  Allerlei thema’s komen aan bod: positief opvoeden, creatieve 

therapie, zelfzorg, vrouw zijn,…  Deze groep wisselt voortdurend ervaringen uit 

en steunt elkaar.   

 

Jaarverslag 2016 activiteiten in Lima, Peru van onze zusterorganisatie Puriy  

Voor 2016 begrootten we een tekort van ongeveer € 40.000. Daarnaast 

verwachtten we een verkoop van € 73.000.  Deze verkoopcijfers werden niet 

gehaald.  In België loopt de verkoop.  Een veertigtal winkels nemen de schoentjes 

in hun aanbod op  We merken dat de kwaliteit van de schoentjes gewaardeerd 

wordt en dat ook het solidariteitsargument de verkoop positief beïnvloed. Dit 

maakt dat winkels met een beperktere winstmarge toch de schoentjes verkopen. 

De verkoop in Peru stijgt echter niet zoals verwacht. Dit heeft twee belangrijke 

redenen: een goede verkoper aantrekken is niet gemakkelijk.  Aangeven dat de 

schoentjes gemaakt zijn door kansarme vrouwen uit de sloppenwijk Villa El 

Salvador is zeker geen verkoopargument, integendeel. We stellen ook vast dat 
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Puriy in heel wat verkooppunten in Lima de schoentjes in consignatie geeft.  Dit 

betekent dat Puriy op die manier prefinanciert en alle risico’s draagt. Hier moet 

een gezond evenwicht gevonden worden.  

De verkoop in België (om en bij de  € 24.000) maakt echter veel goed.  Daarnaast 

heeft men ook de onkosten zoveel mogelijk beperkt waardoor het verlies niet 

boven de begrootte € 40.000 komt.  

Dit heeft geleid tot personeelswissels bij zowel de verkoops- als de 

productieverantwoordelijke. Begin 2017 zal het gehele productieproces 

doorgelicht worden omdat we merken dat er nog heel wat verbeterpunten zijn.   

 

 

Het project kreeg € 1274 projectsubsidies in 2016 
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SIAL STEUNPUNT  INTEGRATIE  ASIELZOEKERS  LUBBEEK 

 

 

Contactpersoon: D’aes Christine  

 

christine.daes@telenet.be 

 

 

SIAL structuur en doelstellingen 

 

SIAL is een informeel netwerk, in 1999 gestart door  inwoners van Lubbeek. Ook 

niet Lubbekenaren zijn er reeds jaren actief. De werking gebeurt op basis van 

vrijwilligheid en consensus. De vluchtelingen hebben te maken met personen die 

individueel de volledige verantwoordelijkheid dragen voor alles wat zij zeggen en 

ondernemen, en niet met een organisatie of instantie. Tegelijkertijd weten zij 

dat de vrijwilligers zich in hun engagement gedragen weten door een grotere 

groep. De vluchtelingen beslissen ook zelf of, en in welke mate ze op onze 

ondersteuning een beroep doen. We zoeken altijd zo veel mogelijk 

officiële/professionele hulpverlening om de mensen naar te verwijzen en we 

begeleiden hen hierbij. 

 

SIAL biedt ondersteuning aan vluchtelingen met en zonder papieren en, voor het 

Nederlands, ook aan andere anderstalige nieuwkomers. 

Sinds einde 2015 kwamen er families toe in de huizen die door het OCMW 

gehuurd werden voor de opvang als LOI (Lokaal Opvang Initiatief). Aan hen werd 

steeds onze hulp en zaterdagse Nederlandse les aangeboden; de meesten gingen 

hier graag op in. 

 Velen kennen we nog steeds van sinds hun toewijzing aan het OCMW van 

Lubbeek in het kader van het spreidingsplan (opgeheven sinds 2011). Ze wonen in 

Lubbeek, Tielt-Winge, Tienen, Waanrode,  Leuven, Oud-Heverlee, Leefdaal, 

Gent, Brussel , Antwerpen .... Vooral door de mensen die verder weg zijn gaan 

wonen, worden we regelmatig telefonisch gecontacteerd voor informatie over 

sociale, administratieve, medische en juridische problemen. Dikwijls kunnen we 

verwijzen naar sociale diensten in hun eigen omgeving; soms zoeken we zelf 

antwoorden bij de verschillende juridische helpdesks. Anderzijds zijn zij ook 

zelf betrokken bij de hulp aan nieuw aangekomen vluchtelingen. Vooral tolken is 

zeer waardevol. 

Langs de vluchtelingen komen we soms ook in contact met hulpvragen van 

autochtone Belgische mensen. Hierop gaan we in op dezelfde manier, steeds 

mailto:christine.daes@telenet.be
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binnen de grenzen van onze mogelijkheden. 

De vrijwilligers communiceren hoofdzakelijk via mail. Op een nieuwsgroep kunnen 

mensen met een concreet engagement in de SIAL-werking, inschrijven. Naar de 

buitenwereld toe communiceert SIAL in de eerste plaats via het jaarverslag en 

via mailings . De vaste afspraak op de les Nederlands op zaterdagmorgen biedt 

gelegenheid tot kort overleg en staat ook open voor iedereen die met onze 

werking wil kennismaken. Om belangrijke kwesties te bespreken worden er ad 

hoc overlegvergaderingen bijeengeroepen. 

De lessen vinden plaats in het Dienstencentrum van het OCMW, in "De Schuur" 

of op verplaatsing (uitstap).  

 

Tussen verschillende vluchtelingenfamilies die elkaar hebben leren kennen via 

SIAL, is er dikwijls spontane onderlinge hulp en ondersteuning.  

We kunnen ook steeds beroep op hen doen voor hulp bij bv.verhuis, tolken, ... . 

Zij doen ook beroep op onze bijstand voor hun kennissen en vrienden - 

nieuwkomers.  

Hun inbreng in ons werk betekent een grote meerwaarde 

 

SIAL is volledig onafhankelijk van elke politieke of ideologische organisatie. 

SIAL is stichtend lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VWV.  

SIAL werkt mee met de campagnes van Welzijnszorg tegen armoede en sociale 

uitsluiting. 

 

Middelen 

 

- De vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk. 

Het OCMW stelt gratis enkele lokalen ter beschikking voor de wekelijkse 

Nederlandse les en de bijbehorende kinderopvang. 

De parochieploeg van Lubbeek stelt zaal De Schuur ter beschikking indien geen 

andere reservaties. 

De parochieploeg van Pellenberg stelt een stapelruimte ter beschikking. 

- SIAL is lid van de GRIS en doet jaarlijks een aanvraag tot terugbetaling van 

bepaalde werkingsonkosten: onkosten ontmoetingsavond  en materiaal voor de 

lessen Nederlands o.a. fotokopies, cursussen, .  

- SIAL is erkend door Vakantieparticipatie als armoedesteunpunt om 

daguitstappen en vakanties aan sterk verminderde prijs aan te bieden 

- Koning Boudewijn Stichting 

SIAL diende in 2007 een project in bij de Koning Boudewijn Stichting: een 

rollend fonds voor het verlenen van microkredieten zonder interest. 

In 2007 kreeg SIAL € 5.000 van het Armoedefonds van de KBS en richtte 

hiermee een rollend fonds op voor intrestvrije leningen aan vluchtelingen om zo 
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meer mogelijkheden te bieden op het vlak van o.a. wonen, arbeid en opleiding. 

In september 2010 ontvingen we de tweede schijf van € 5.000. 
 
Project "Tolken op school" van het Gastvrij Fonds van Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen: 

We ontvingen € 1.000 waarmee we een vrijwilligersvergoeding betaalden aan 

vrijwillige tolken voor de communicatie op de Lubbeekse scholen. 

SIAL zocht en contacteerde de tolken en coördineerde hun werk in functie van 

de vragen van de scholen. 

 

Giften tvv SIAL 2016 

 

Totaal van € 4.330 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 SIALwerking 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 volmachthouders zijn: Magda Verbeelen, Jan Frederickx, Christine D'aes 

 

De lessen Nederlands. 

 

De lessen staan open voor iedereen die Nederlands wil leren, aangepast aan hun 

niveau. 

We maken er een punt van eer van om ook de baby's en kindjes van onze 

“studenten” te ontvangen. 

 

De lessen vormen door hun vast ritme en plaats een ontmoetingsmoment en een 

steunpunt voor de rest van de werking van SIAL. Het belang van de lessen reikt 

verder dan het aanleren van de taal. Doordat er noch op de vrijwilligers, noch op 

de vluchtelingen enige verplichting van deelname rust, verschilt de samenstelling 

van de groep of van de verschillende groepjes lesvolgers en lesgevers van week 

tot week. Elke les wordt opnieuw samen gemaakt door de deelnemers met de 

lesgever als coach.  

Ook in de kindergroep is er van week tot week variatie in hoeveel en wie 

aanwezig is. De leeftijden variëren hier van baby tot tiener. 

Naargelang de vraag en de beschikbaarheid van vrijwilligers voor de kindergroep, 
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wordt er ook op vragen van huistaakbegeleiding ingegaan tijdens de begeleiding 

op zaterdag.  

 

SIAL organiseert al 17 jaar lessen Nederlands. De mama's met baby's storen 

hoegenaamd niet en de kleine kinderen passeren enkele aangename uurtjes met 

Mama/Papa in de buurt. Zo hoeft er niemand een les te missen. Als dat zonder 

financiële middelen wel kan, waarom dan niet met, in het officiële aanbod van 

lessen Nederlands? 

Ook dit jaar hebben we deze vraag aan verschillende instanties, ambtenaren en 

politici voorgelegd. 

 

Materiële hulp 

 

- In natura: kleding, beddengoed, matrassen, huishoudgerief, 

schoolbenodigdheden, babygerief en meubilair werden gul geschonken en bij de 

schenkers ingezameld en verdeeld door SIAL-leden en door de vluchtelingen. 

Sommige schenkers brachten de goederen rechtstreeks naar de ontvangers, wat 

dan soms tot een nadere kennismaking en nieuwe afspraken leidde. 

Hulp bij verhuis en bijeenzoeken en bezorgen van meubilair voor de nieuwe 

woonst van enkele gezinnen. Voor de verhuis van LOI-woning naar huurwoning 

kregen we twee maal hulp van het OCMW onder de vorm van de huur van een 

grote bestelwagen.  

-Vervoer naar het hospitaal, de huisarts, les Nederlands (geen openbaar vervoer 

naar de Staatsbaan vanuit Binkom of Lubbeek centrum in het weekend), de 

winkel (maandinkopen met de auto voor grote gezinnen), het containerpark, de 

school (ouderavonden), consultatie Kind en Gezin, culturele uitstappen, ... 

- Aankoop in het groot van appels, peren bij producenten van onze streek, en 

levering aan de vluchtelingen en andere Lubbekenaren die het zonder auto en 

met weinig financiële middelen moeten stellen. Zoals vorige jaar, hebben we ook 

dit jaar omwille van de toegenomen armoede, het fruit voor sommige families 

gratis bedeeld; aan de anderen werd het aan kostprijs doorverkocht.  

-  Financiële steun: 

Belangrijk: de financiële steun is voorbehouden voor personen en gezinnen met 

beperkte financiële middelen. Het gaat om de personen en gezinnen die we 

persoonlijk kennen vanuit ons vrijwilligerswerk binnen het SIAL-netwerk. 

Hierbij speelt het inkomen een rol, maar ook de afbetaling van schulden uit een 

verleden met werkloosheid, ziekte, illegaal verblijf ...  

We gaan eerst steeds na of de mensen recht hebben op specifieke steun vanuit 

instanties, vnl. het OCMW. 

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

school, speelpleinen.  
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- voor de volwassenen: tussenkomst in onkosten van scholing, opleiding, sport, 

participatie aan het verenigingsleven, fietsherstellingen, kopiëren van 20 

cursussen Farsi - Nederlands om te gebruiken in het asielcentrum van FEDASIL  

- dringende humanitaire hulp  

- Een tussenkomst voor de betaling van de eerste premie voor een familiale 

verzekering geven we aan de families die een vluchtelingenstatus of een andere 

beslissing verkregen, waardoor ze recht kregen op een verblijfsvergunning. 

Iedereen krijgt individuele info en begeleiding voor het afsluiten van dit 

contract. Hier wordt ook een opdracht voor domiciliëring van de betaling voor de 

volgende jaren opgenomen als extra aansporing om deze financiële inspanning 

zelf in de toekomst verder te zetten.  

- Renteloze leningen: Dank zij het fonds van de Koning Boudewijn Stichting 

konden we ook dit jaar intrestloze leningen geven aan enkele families en 

alleenstaanden: gezinshereniging, aankoop TV, schoolkosten (laattijdige 

uitbetaling studietoelagen in 2016), energiekosten, huurwaarborg (het OCMW 

geeft hiervoor ook een lening, maar soms moet het heel snel gaan, of de huisbaas 

kiest een andere huurder), woning- en brandverzekering, gordijnen, voorschieten 

van kinderbijslag, ... 

Ook ondertussen meerderjarig geworden vluchtelingen, die contact blijven 

houden met hun ex-voogd-SIAL-vrijwilliger, genoten van deze hulp.  

De basis voor een renteloze lening is het persoonlijk contact waarbinnen de 

beoordeling van de noodzaak en de kansen op terugbetaling gebeurt. 

In 2016 leende SIAL sommen van € 70 tot € 1.000 aan alleenstaanden en 

gezinnen. De terugbetaling loopt over het algemeen vlot. Bij enkele families loopt 

het zeer moeizaam door hun zeer precaire sociale en financiële situatie. 

 

Sociale hulp 

 

.Werk  

- De zoektocht naar werk is, samen met de zoektocht naar huisvesting, de meest 

confronterende in zake xenofobe en ronduit racistische reacties en 

vooroordelen. Morele ondersteuning om niet op te geven, en coachen in het 

(beheerst) reageren op afwijzingen en beledigingen, is het voornaamste dat je 

de mensen kan bieden. 

- een bijkomende drempel is het niet langer erkennen van het rijbewijs uit 

enkele landen waar nu veel vluchtelingen vandaan komen: Syrië, Irak, 

Afghanistan. 

Dit heeft niet alleen voor de hand liggende gevolgen voor jobs als chauffeur. 

Voor veel jobs vraagt men een rijbewijs B, bv. voor het poetsen met 

dienstencheques. Veel jobs met ploegendienst zijn niet bereikbaar met het 

openbaar vervoer.  
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Een rijexamen afleggen met een beëdigde tolk is vanaf 1 maart 2017 niet meer 

toegelaten, behalve voor Frans, Duits en Engels. 

Waarom worden de examenvragen over de Belgische verkeerssituaties en 

verkeersborden niet vertaald in het Arabisch, Turks, Pashtoen, Farsi, Koerdisch, 

...? Dan zijn alle grammaticale valstrikken in de vraagstelling, die niets te maken 

hebben met inzicht in de verkeersregels en veiligheid alvast gebannen.  

 

.Huisvesting  

In de loop van 2016 leidden enkele veranderingen in de opvangwet tot een groter 

verloop in de LOI-woningen: erkende vluchtelingen en sommige categorieën van 

asielzoeker worden vanuit de collectieve centra toegewezen aan een LOI. De 

erkende vluchtelingen hebben van dan af twee maanden om een woning te zoeken. 

Ook krijgen de vluchtelingen die in het kader van een hervestigingsprogramma 

aan een LOI worden toegewezen, nu 6 maanden de tijd om een woning te zoeken, 

terwijl deze categorie vroeger, na de toewijzing aan een gemeente, een jaar lang 

in de hen toegewezen woning konden blijven (http://www.hervestiging.be). 

De zoektocht naar een woning is een arbeidsintensief en frustrerend werk. We 

werken hiervoor aanvullend met de maatschappelijk werker voor het LOI van het 

OCMW die hiervoor grote inspanningen levert. 

 

Een familie vond een woonst door een goede band met een Belgische familie in de 

vorm van een zorgwoning. 

Langs de parochie van Lubbeek kreeg een familie die tijdelijk zonder opvang was, 

een onderkomen. De parochieploeg van Lubbeek bemiddelde ook en kwam 

financieel tussen voor het verhuren van een appartement aan twee vluchtelingen. 

De parochie van Pellenberg verhuurde een huis dat in appartementen was 

onderverdeeld aan het sociaal verhuur kantoor van Tienen en bracht twee 

vluchtelingen uit een LOI-woning van Lubbeek aan als prioritaire huurders. 

Twee families konden terecht in een appartement en een woning van het SVK 

Hageland. 

Een familie kon een woning huren van een particulier door bemiddeling van de 

maatschappelijk werker van het LOI van Lubbeek. 

 

.Verenigingsleven 

In Leuven is “RuimteVaart” een zeer warme plek voor onthaal en begeleiding van 

mensen in armoede en met psychosociale problemen: de Sociale kruidenier en de 

Babybabbel werden zeer gewaardeerd door de mensen die we naar deze 

organisatie begeleidden. 

  

.Medisch 

- Afspraken met medici en paramedici (tandarts, kinesist, thuisverpleegkundige) 
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en begeleiding tijdens de consultatie indien nodig en gewenst door de patiënt. 

- Hulp bij de communicatie met de medische hulpverleners. Een bijzonder 

probleem blijft nog steeds het beheersen van de kosten: er is onvoldoende 

aandacht vanwege vele medici, paramedici en administratieve medewerkers van 

de ziekenhuizen voor de uiterst beperkte financiële draagkracht van mensen met 

een minimuminkomen. Dure behandelingen, medicatie en/of onderzoeken met een 

beperkte of onbestaande terugbetaling door de mutualiteit, worden zonder 

waarschuwing of overleg toegepast. SIAL gaat zoveel mogelijk mee om een 

behandelingsplan af te spreken in overeenstemming met de financiële 

draagkracht. 

- Bij zwangerschap en geboorte: in contact brengen met gynaecologe en 

samenwerking met PAREL (http://www.pareleuven.be) 

- Opvolging van de therapeutische voorschriften en de eventuele problemen in  

verband met traditionele overtuigingen en regels hieromtrent. Uitleg bij de 

bijsluiters van geneesmiddelen. 

- Contacten en opvolgen van consultaties bij Kind &Gezin 

 

.Administratief 

- Hulp bij invullen van allerhande documenten, bij het begin van het schooljaar 

bv. 

Hulp bij contacten met gemeentelijke administratie, politie, bankinstelling, 

OCMW, sociaal verhuurkantoor, kinderbijslag, .. . Waar mogelijk verwijzen we de 

mensen hiervoor naar het plaatselijk OCMW of CAW of werken we samen met 

deze diensten. 

- Contactpersoon voor sociale dienst van ziekenhuis. 

- We worden in enkele OCMW's van bepaalde omliggende gemeenten nog steeds 

geconfronteerd  met een hardnekkige  probleem: sommige cliënten krijgen op 

hun hulpvraag een mondeling, soms alleen telefonisch, negatief antwoord op een 

hulpvraag, zonder dat de vraag geregistreerd wordt. Zo geraakt de vraag dus 

niet tot bij het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst of de OCMW-raad. De 

mensen kunnen in dat geval ook niet in beroep gaan tegen de weigering, vermits 

de vraag niet officieel gesteld werd en ze dus ook geen officiële weigering 

krijgen. Wij maakten met hen een nieuwe afspraak om de vraag te laten 

registreren en ze op te volgen. 

 

.Juridisch 

In de steden is het veelvuldig op straat en op het openbaar vervoer door 

politieagenten gecontroleerd worden op identiteitsdocumenten en zelfs 

gefouilleerd worden, een nog steeds weerkerende klacht van vooral mannen, jong 

en oud. Vooral als het gebeurt op een onbeleefde manier wordt het als zeer 

vernederend ervaren. Meestal zijn de mensen veel te bang om nog maar een 
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klacht te overwegen. Indien het controleren beleefd en kalm gebeurt, wordt het 

eerder als positief ervaren als een teken dat de politie haar werk goed doet. 

- Hulp bij het zoeken van een advocaat voor de asielprocedure of voor het in 

beroep gaan tegen een beslissing van een OCMW.  

- Hulp bij de communicatie met de advocaat: 

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

administratieve stappen te zetten, die door de advocaat gevraagd worden en om 

de nodige documenten te verzamelen.  

- Meegaan naar de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) 

 

.School 

In alle scholen is er een grote zorg en engagement van het hele schoolteam.  

- Communicatie met de school i.v.m. kinderopvang, maaltijden, turnlessen, 

buitenschoolse activiteiten, contactpersoon voor het CLB. 

- Begeleiding op oudercontactavonden. 

- Begeleiding van huistaken:  

Was in 2016 weer een heel belangrijke, continue activiteit voor enkele mensen 

van SIAL in intensieve samenwerking met buren en kennissen van de betrokken 

families  

 

- Project "Tolken op School" (zie hoger) 

 

- HET VERBOD op religieuze symbolen in het GO! en op de hoofddoek in de 

meeste scholen van het Vrij Onderwijs. 

In 2016 besliste een Somalisch moslim meisje in Lubbeek om haar studies van 

personenzorg en verpleegkunde verder te zetten in Groot Brittannië. De reden 

was een hoofddoekenverbod op verschillende stageplaatsen in rusthuizen en 

crèches. Het meisje was een begaafde en graag geziene leerling in de school en 

op de stages (waar men wel kon leven met de hoofddoek). Ze stond geenszins 

onder druk van haar ouders of andere gezinsleden (we kennen de vader al 12 jaar 

en de rest van de familie al 6 jaar), maar ze nam het niet dat haar het recht 

werd ontzegd om een (simpele, zonder bedekking van het aangezicht) hoofddoek 

te dragen.  

 

CONTACT EN SAMENWERKING met het OCMW van Lubbeek  

We signaleren diverse noden en problemen aan de sociale dienst en aan het 

beleid en proberen mee te werken mee aan het oplossen ervan. 

 

Alle openbare vergaderingen van de OCMW-Raad  worden bijgewoond door 

minstens 1 vrijwilliger van SIAL, om zich te informeren over het beleid. 
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Voor wie het beleid een beetje wil volgen: de website van het OCMW is al jaren 

niet meer up to date: het laatste verslag van de OCMW-raad dat op de website 

staat, dateert van april 2013. Voor alle agendapunten en verslagen van de 

volgende jaren geldt de volgende mededeling: 

"De besluiten van de recentste vergadering van de raad voor maatschappelijk 

welzijn (openbare zitting) kan u steeds komen inkijken bij de secretaris van het 

OCMW..."  

 

. LOI 

Voor het Lokaal Opvang-Initiatief werd een extra maatschappelijk werker 

aangenomen. Zo was er één persoon die alles coördineerde, waar we met vragen 

terecht konden, die met ons afspraken kon maken, waarmee we echt konden 

samenwerken. 

Wij hebben zeer gewaardeerd dat we met hem constructief mochten 

samenwerken en dat hij een de leidende en verantwoordelijke rol opnam in de 

zorg voor de vluchtelingen die aan het LOI van Lubbeek werden toegewezen en 

aan de hervestigde families. 

In december 2015 kwam de eerste familie toe in een van de drie LOI-woningen 

in Lubbeek. In februari 2016 werd een eerste familie onthaald in het kader van 

het hervestigingsprogramma, in september volgde nog een tweede.  

(Ook de informatie over het LOI op de website van het OCMW klopt niet en is al 

jarenlang niet meer actueel, behalve de informatie over het huishoudelijk 

reglement in de LOI-woningen) 

 

.Voedselbedeling 

Wij blijven pleiten voor een samenstelling van de voedselpakketten met 

uitsluitend gezonde basisingrediënten, zonder blikvoeding, bereid of gedroogd 

voedsel dat (te) gesuikerd, te vet, te zout is. 

Uitzoeken hoe het komt dat de "overschotten" van de EU jaar na jaar ongeveer 

dezelfde  blikvoeding, gevriesdroogde bereide maaltijden, overmatig gezoete 

jam, .... bevat, is een probleem waarvan het onderzoek onze middelen ver 

overstijgt en allicht ook die van een OCMW. Het OCMW bevindt zich echter bij 

uitstek in de positie om zulk een belangrijk thema als gezonde voeding voor de 

kansengroepen aan te kaarten bij de bevoegde overheden.  

De OCMW-raadsleden kregen van ons een uitgebreid rapport met onze 

argumenten maar de voltallige OCMW raad heeft geoordeeld dat het gevoerde 

beleid betreffende de voedselhulp goed is en wordt verdergezet, mits meer 

aandacht voor wat "besteld" wordt uit de lijst.  

 

We zullen met dezelfde positieve, kritische ingesteldheid als vroeger het beleid 

van het OCMW volgen.  
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SIAL hoopt dat het beleid duidelijk focust op het ondersteunen en vergroten 

van de mogelijkheden van de inwoners van Lubbeek die lijden onder armoede en 

psychosociale problemen; we hopen dat de raadsleden in 2017 blijk zullen 

(blijven) geven van een kritisch engagement en de openbaarheid van bestuur 

zullen bewaken.  

 

SIAL in de wereld 

 

- Lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (http://www.vluchtelingenwerk.be ) 

 

Deelname aan acties, platforms en AV: 

16 januari: Bedankings -en solidariteitsfeest Pianofabriek Brussel 

20 maart : Grote Parade Brussel 

23 maart: AV 

14 april: Gastvrije Award show Daarkom Brussel 

28 april: Platform Beleid en Beweging  

mei: verschijnen van het rapport  

 "Migratiemythes - Fact Check. Analyses en aanbevelingen voor  een nieuw 

migratiebeleid" 

We werkten de laatste jaren mee aan de opbouw van dit rapport in de 

verschillende samenkomsten van de "migratiecoalitie" 

http://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/migratiemythes-fact-check-

analyses-en-aanbevelingen-voor-een-nieuw-migratiebeleid  

14 juni: bericht VwV: "Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen kreeg in 

Brussel hoog bezoek van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Dhr. 

Ban Ki-moon. Hij zag ons Startpunt in werking en ging in gesprek met onze 

vrijwilligers en mensen van ons team." 

17 juni: Deelname aan een 10 minuten durende ‘stand - in actie’  voor de 

beleidscel van de Eerste Minister, te Brussel. 

Boodschap dat de afbouw van de asielopvang onvoorzichtig en ongelijk verloopt, 

dat kleinschalige opvang noodzakelijk is en een kritisch middenveld een plaats 

verdient in het opvanglandschap. ( http://www.11.be/artikels/item/asielopvang-

kritisch-middenveld-loopt-weg ) 

 

20 juni:Detentie van migrantenkinderen: De Belgische regering opnieuw op de 

vingers getikt door de Raad van State  

http://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/detentie-van-migrantenkinderen-de-

belgische-regering-opnieuw-op-de-vingers-getikt  

22 september: Denkdag Lokaal werken rond migratie, grondrechten en 

ontwikkeling  

2 oktober: vrijwilliger voor Refugee Walk (http://www.refugeewalk.be) 

http://www.vluchtelingenwerk.be/
http://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/migratiemythes-fact-check-analyses-en-aanbevelingen-voor-een-nieuw-migratiebeleid
http://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/migratiemythes-fact-check-analyses-en-aanbevelingen-voor-een-nieuw-migratiebeleid
http://www.11.be/artikels/item/asielopvang-kritisch-middenveld-loopt-weg
http://www.11.be/artikels/item/asielopvang-kritisch-middenveld-loopt-weg
http://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/detentie-van-migrantenkinderen-de-belgische-regering-opnieuw-op-de-vingers-getikt
http://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/detentie-van-migrantenkinderen-de-belgische-regering-opnieuw-op-de-vingers-getikt
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17 november actie: 

 "Kabinet staatssecretaris voor Asiel en Migratie  ligt even in oorlogsgebied" 

https://www.amnesty-international.be/nieuws/kabinet-asiel-en-migratie-ligt-

even-in-oorlogsgebied  

28 november: Debat Provinciehuis Vlaams-Brabant "Asiel en migratie" 

30 november: AV 

7 november: VwV start met infolijn:  info@vluchtelingenwerk.be  02 225 44 00 

15 december: Platform Beleid en Beweging en Platform standpuntbepaling:  

"Veilige, legale toegang" 

 

- Lid van Gastvrij Netwerk (http://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-

netwerk ) 

14 januari: AV   

19 april: AV 

9 juni: AV 

 

- 10 maart "Stadsgesprek" Leuven  

 

- Tientallen vragen aan de juridische helpdesk (samenwerking tussen 

Vluchtelingenwerk en het Centrum Migratie Integratie) over asielprocedure, 

rechten van mensen zonder papieren, gezinshereniging, werk en opleiding, 

regularisatie, ... 

 

- SIAL kreeg een exemplaar van het jaarverslag van Vluchtelingenwerk  (te 

raadplegen op www.vluchtelingenwerk.be/actueel  ) 

 

- SIAL neemt deel aan de campagne  “Gastvrije gemeente” 

 

 

- Lid van de GRIS Lubbeek 

Actieve deelname aan elke Algemene Ledenvergadering met toelichten van onze  

werking en algemeen vluchtelingennieuws. 

12 juni: Deelname aan "Wereldmarkt" met infostand en kinderanimatie  

15 oktober: "Fair Trade markt" met infostand over SIAL en Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen en verkoop van merchandising "Refugee Walk" 

 

 

De Opvangcrisis 

Ook dit jaar speelde Vluchtelingenwerk Vlaanderen een belangrijke sturende, 

coördinerende en actieve rol: sinds jaren bemannen ze het soep-infopunt, waar 

https://www.amnesty-international.be/nieuws/kabinet-asiel-en-migratie-ligt-even-in-oorlogsgebied
https://www.amnesty-international.be/nieuws/kabinet-asiel-en-migratie-ligt-even-in-oorlogsgebied
mailto:info@vluchtelingenwerk.be
http://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk
http://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk
http://www.vluchtelingenwerk.be/actueel
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nieuwe asielzoekers terecht kunnen voor een eerste onthaal met soep en 

juridische basisinformatie. 

Sinds de oprichting van een collectieve opvang van FEDASIL in Lubbeek, 

tekenden vele vrijwilligers een contract met FEDASIL voor Nederlandse lessen, 

huistaakbegeleiding, logistieke hulp voor kledinginzameling, begeleiding voor 

uitstappen, sport, muziek, ... . Veel vrijwilligers van SIAL werken hieraan ook 

mee. 

  

Vorming: 

Behalve de deelname aan de seminaries en colloquia: opvolgen van de 

nieuwsbrieven van  Kruispunt Migratie Integratie en VWV (Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen) over vreemdelingenrecht, diagon@@l,  e-fugee, Medimmigrant 

nieuwsbrief, terugkeerpraktijk, verslagen van de Contactvergaderingen Asiel (te 

raadplegen op http://www.myria.be/nl/contactvergaderingen-internationale-

bescherming  ), briefing door Vluchtelingenwerk over de actualiteit, Kinderen 

zonder papieren, ORBIT, Foyer vzw, Progress Lawyers, Pax Christi. 

 

  

BESLUITEN 

 

 

Maatschappelijke context: 

 

In België, de wetswijzigingen m.b.t. de opvangwet, de wet op gezinshereniging, 

wetten en instructies over meervoudige asielaanvragen, humanitaire en medische 

regularisaties, en in Europa de muren en hekken aan de grenzen, de "deal" met 

Turkije, het slechts zeer gedeeltelijk nakomen van engagementen voor 

hervestiging en relocatie van de meeste landen waaronder België, ..., maakten de 

situatie van zeer veel vluchtelingen aanzienlijk moeilijker en pijnlijker. Ze leuken 

alleen de cijfers op voor wie alle nieuws over minder "instroom" en meer 

"uitstroom" per definitie goed nieuws is. 

 

Huisvesting: het (reeds sinds vele jaren aangeklaagde) structureel probleem van 

onvoldoende aanbod van betaalbare huurwoningen, voor alle mensen met een laag 

inkomen, wordt niet aangepakt vanuit het beleid. Een kleine minderheid kunnen 

we met veel moeite helpen aan een huurwoning, of ze vinden een onderkomen 

langs een SVK. Maar veel talrijker zijn zij die ten langen leste geen andere keuze 

hebben dan intrekken bij reeds krap en/of slecht behuisde lotgenoten, of op 

straat belanden en in de daklozenopvang, hopend op beter. Ondertussen gaan 

http://www.myria.be/nl/contactvergaderingen-internationale-bescherming
http://www.myria.be/nl/contactvergaderingen-internationale-bescherming
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sociale rechten, gezondheid, onderwijs, ... mee achteruit of zelfs verloren. 

 

We bleven geconfronteerd met de problematiek van mensen zonder papieren: 

overleven zonder arbeidsvergunning van onzeker zwart werk, in voortdurende 

angst om opgepakt en opgesloten te worden.  

 

Exacte cijfers over mensen in onwettig verblijf zijn per definitie moeilijk te 

kennen maar het valt te vrezen dat het aantal van die rechtelozen zal toenemen. 

Het opjagen van mensen in illegaal verblijf, de – reeds deels gelukte - pogingen 

om de officiële hulpverlening te doen samenwerken met de Dienst 

Vreemdelingenzaken in de “terugkeertrajecten”, doet mensen onderduiken en 

houdt hen tegen om langs wettelijke weg een oplossing te zoeken. De daaruit 

voortvloeiende "overlast", wordt dan weer koren op de molen van diegenen die 

nog meer repressie en meedogenloze exemplarische uitwijzingen voorstaan. 

 

In de loop van 2016 bleven de vrijwilligers van SIAL voor de Nederlandse les, de 

huistaakbegeleiding en de sociale begeleiding, verantwoordelijkheid opnemen. 

Voor de medewerkers van SIAL betekende 2016 een verdieping van de contacten 

met de families en alleenstaande personen, die we al zo lang kennen, met hun 

respectieve culturele achtergrond.  

We verwelkomden vele nieuwe families in onze wekelijkse Nederlandse-les-

ontmoetingen. 

Bij sommige SIAL-vrijwilligers zijn de mensen ook bij hen thuis welkom om 

samen te eten, te praten, feest te vieren, … 

Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, vertellen alle vluchtelingen die we 

kennen ons, dat ze warm onthaald zijn door hun buren. 

We willen ons verder inzetten voor individuele hulpverlening, maar ook streven 

naar structurele verbeteringen. We willen de mechanismen van sociale uitsluiting 

aankaarten bij bestuurlijke instanties, CAW's, politieke partijen en 

mandatarissen, vakbonden, grote organisaties zoals , Kruispunt M-I, UNIA en 

ngo's zoals Vluchtelingenwerk en Welzijnszorg.  

 

Onze dank gaat dit jaar speciaal uit naar 

 

De Dienst Bevolking van het gemeentehuis van Lubbeek voor de vriendelijke 

dienstverlening 

OCMW: bijzondere dank aan de LOI-maatschappelijk werker. Verder voor het 

ter beschikking stellen van de lokale van het dienstencentrum voor de 

Nederlandse lessen en het vriendelijke onthaal door de conciërge.  
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Parochieploeg van Lubbeek voor het ter beschikking stellen van De Schuur voor 

de Nederlandse lessen en voor het opvangen van een familie en het bemiddelen 

en steunen voor het huren voor twee alleenstaanden 

 

Parochieploeg van Pellenberg voor het ter beschikking stellen van een 

stapelruimte en het huisvesten van twee vluchtelingen in hun appartementen 

langs het SVK van Tienen. 
 

De Bibliotheek van Lubbeek voor het vriendelijk onthaal 

De dienst Vluchtelingenonthaal van het CAW Leuven, voor de deskundige, 

vriendelijke en correcte dienstverlening  

 

De scholen van Groot Lubbeek, de middelbare scholen in de regio, voor de inzet 

van hun leerkrachten en directies  

Vele medische en paramedische hulpverleners, in Lubbeek, Leuven, Tielt-Winge 

en Tienen voor hun toewijding, beschikbaarheid en generositeit  

Juristen en advocaten die correct en met grote inzet en toewijding hun werk 

deden en dikwijls ook buiten hun officiële opdracht, belangeloos beschikbaar 

waren voor advies 

 

Dank aan alle personen en organisaties die geholpen hebben, financieel of met 

goed materiaal allerhande of als chauffeur, of die zich op enige andere manier 

ingezet hebben voor het onthaal van vluchtelingen en andere kansarmen in 

Lubbeek en elders. 

Dank speciaal aan alle begeleiders van de Nederlandse les, aan iedereen met een 

gastvrij en warm hart! 

 

De SIAL-groep 

Contact:  

Christine D’aes. 

0486748983 

christine.daes@telenet.be  

Wil u graag op de hoogte blijven van hulpvragen en nieuws? Stuur een mailtje 

naar bovenstaand email adres. 

 

mailto:christine.daes@telenet.be
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Wereldsolidariteit - 2016 

 

 

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. 

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. 

mailto:guy.sprengers@telenet.be
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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 2015 en 2016 heeft de Lentecampagne van Wereldsolidariteit zich 

toegespitst op de ‘Sociale bescherming’, een initiatief met 19 andere ngo’s dat 

alweer over twee jaar liep.  

Op elke Algemene Ledenvergadering is de stand van zaken van deze acties 

toegelicht. Tevens zijn ‘petities’ verzameld. Iedereen kon ‘supporter’ worden 

door een kleefpleister op te plakken en zich te laten fotograferen. Het totaal 

van deze foto’s wordt de petitie en zal na twee jaar overhandigd worden aan de 

overheid, tezamen met volgende eisen: 

      1. Veranker het recht op sociale bescherming in wetten en verdragen. 
2. Garandeer duurzame en solidaire financiering voor universele sociale 
    Bescherming. 

3. Ondersteun wereldwijd de participatie van sociale actoren bij de uitbouw 

van sociale bescherming. 

4. Voer op Belgisch, Europees en internationaal niveau een consequent beleid 

dat sociale bescherming versterkt. 

zie www.socialebescherming.be voor meer informatie. 

De verschillende organisaties in Guatemala zijn bezocht door Bart Verstraeten, 

stafmedewerker van Wereldsolidariteit en voorzitter van Social Alert. Hij is 

vandaag de rechtstreekse contactpersoon met de CGTG en MTC. Ook de 

vrijgestelde voor Latijns-Amerika (Ellen Verreyt) bezoekt regelmatig de 

partners in Gautemala, met terugkoppeling aan de stuurgroep Leuven. 

 

 

http://www.socialebescherming.be/
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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. 

 21 januari: stuurgroep met Guatemala-specialist Bart Verstraeten van WS. 

 18 februari: stuurgroep 

 25 februari: startdag Wereldsolidariteit in Schaarbeek: thema: tweede 

jaargang campagne Sociale Bescherming, met nadruk op de ‘ouderen’, ism 

OKRA. 

 1 maart: deelname ontwikkelingsforum Noord-Zuid Leuven (Stuk Leuven) 

 17 maart: voorbereiding panelgesprek Guatemala-namiddag Tielt-Winge 

 17 maart: stuurgroep 

 21 april: stuurgroep 

 30 april: presentatie Sociale Bescherming België-Guatemala op ACV-

namiddag Tielt-Winge. 

 19 mei: stuurgroep met bestuursleden WS nationaal. 

 12 juni: stand WS op de wereldmarkt tijdens Octaaf Lubbeek. 

 16 juni: stuurgroep 

 15 september: stuurgroep 

 20 oktober: stuurgroep 

 17 november: stuurgroep over partenariaat 

 10-11 december: ‘Andere Kerstmarkt’ Leuven, stand WS. 

 15 december: stuurgroep. 

 

 

 

Wereldsolidariteit ontving € 1.272,72  projectsubsidie (Financiering voor 

CGTG en MTC Guatemala), voor activiteiten op het vlak van de 

‘Arbeidsrechten’, ‘Sociale bescherming’ en ‘Jobcreatie’‘, en kadert in een 

meerjarenplanning. 
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Gemeentelijke Basisschool De STip  

Linden 

 

 

Contactpersonen: Karin Bunckens – Liesbet Verheyden – Bieke Verlinden 

 

 liesbet.verheyden@traikan.org en bieke.verlinden@gbslubbeek.be  

 

In 2016 zette onze school de samenwerking onverminderd verder met de school 

Cyendajuru, gelegen in het zuiden van Rwanda, in de sector Simbi. 

 

Professor Luk Cannoodt is en 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 (bv. water, speelgoed, naar school…), kofferwerking, 

projectweken...  

Van Luk Cannoodt krijgen we via mail regelmatig foto’s toegestuurd, niet alleen 

van de nieuwigheden in de school, maar ook van de gewone dagelijkse bezigheden. 

 

Zoals elk jaar ging er een deel van de opbrengst van ons schoolfeest naar het 

project, dit maal € 1.000. Op het schoolfeest werd zoals elk jaar ook aandacht 

besteed aan het project door een tentoonstelling neer te zetten met recente 

foto’s, brieven, tekeningen…  

 

De 3 klassen van onze derde graad doorkruisten op 20 mei met de fiets de 

gemeente. In zaal Santro in Binkom ging daar immers de 10de editie van het 

Afrika Filmfestival door. In de film ‘Africa United’ gaan drie Rwandese kinderen 

hun droom achterna: deelnemen aan de openingsceremonie van het WK-voetbal 

2010. Ze beleven een ongelooflijke roadtrip door het hart van Afrika.  

mailto:liesbet.verheyden@traikan.org
mailto:bieke.verlinden@gbslubbeek.be
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Zonder papieren, geld of een geloofwaardig verhaal proberen de kleine helden 

hun weg naar Zuid-Afrika te vinden. Gewapend met naïviteit, vastberadenheid en 

blind optimisme maken ze een reis van ruim 5000 km, waarbij ze een Afrika 

meemaken zoals maar weinig mensen het gezien hebben. ‘Africa United’ is een 

avonturenfilm over Afrika, blijdschap, vrijgevigheid en hoop. 

Tussen ‘Africa United’, ons project in Cyendajuru en de actualiteit waren 

voldoende parallellen (WK 2010 – EK 2016, Rwanda als vertrekpunt, …) aanwezig 

om de film ook ruimer te kaderen in verschillende lessen.  

 

Om ons project wat bekendheid te geven in onze eigen gemeente, bemanden 

enkele leerkrachten op zondag 12 juni een infostand op het wereldfeest van 

Lubbeek. Het was een mooie opstelling, daar in de prachtige tuin van het 

kasteeldomein langs de Binkomstraat. Alleen voor de muziekgroepen speelde de 

regen echt voor spelbreker… 

 

Wanneer Luk in België is, brengt hij steeds een bezoek aan de school in Linden. 

In oktober was dit ook het geval. Hij bezorgt ons dan nog meer foto’s, een 

dankbrief van de directie van Cyendajuru, een uitgebreid financieel verslag en de 

laatste nieuwsjes van de school.  

 

Het is een succesvol project omdat eenvoud, doeltreffendheid, impact, 

dankbaarheid, correct financieel beleid, democratische besluitvorming... zovele 

kwaliteiten van een zinvolle besteding van de middelen, erin vervat zitten. 

 

 

Het project ontving € 1.274 projectsubsidies in 2016. 
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Gemeentelijke basisschool Pellenberg 

 ‘School 3212' 

 

 

Contactpersoon: Clits Kristien  

 

directie.school3212@gbslubbeek.be  

 

Jongeren van jongs af aan sociale houdingen en waarden meegeven door onder 

andere met open blik naar de wereld te kijken . Dit behoort tot een van onze 

visies en missies.  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. Onze school mocht het afgelopen jaar heel wat 

vluchtelingen ontvangen. En dit was uiteraard de ideale gelegenheid om deze visie 

kleur te geven , concreter kan het niet. Onze kinderen en leerkrachten stonden 

er alvast voor open en de vluchtelingen werden fantastisch opgevangen , ze 

kregen dagelijks een taalbad . Verbazingwekkend hoe snel deze kinderen onze 

taal onder de knoet krijgen. Zij zullen zich alvast prima kunnen integreren en op 

deze manier hopen wij dat ze een mooie toekomst kunnen uitbouwen. 

Fairtrade 

Dagelijks bieden wij tijdens de pauze onze kinderen fairtrade producten aan. 

Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dit betekent dat deze producenten een 

eerlijke prijs krijgen voor het product, en dat er eerlijke lonen betaald worden. 

Fairtrade is een duurzame vorm van handel, omdat door de eerlijke lonen de 

lokale bevolking een echte kans krijgt op een beter leven. Met de extra 

inkomsten worden scholen gebouwd, waterputten aangelegd, sanitaire 

voorzieningen gemaakt en nog veel meer. Fairtrade producten maken voor deze 

mensen het verschil tussen overleven en ontwikkelen. 

Koekenbak 

Tijdens de warmste week in december schreven we ons in om deel te nemen aan 

“koekenbak”, een actie van Ketnet. Ook dit is welzijnszorg, de kinderen gingen in 

de klas aan de bak. Ze bakten koekjes met hopen, deze verkochten ze tijdens de 

mailto:directie.school3212@gbslubbeek.be
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daaropvolgende speeltijden. De opbrengst, geen onaardig bedrag werd 

geschonken aan een goed doel “ Bednet “ 

Elk schooljaar wordt er in de lessen levensbeschouwing gewerkt rond de 

Damiaanactie. Dit is een hulporganisatie die zich geruime tijd inzet voor de 

lepra-patiënten. Ze willen eigenlijk het werk van Pater Damiaan verder zetten. 

Ze kiezen niet voor acute acties maar voor acties op lange termijn, wie kent de 

stiftjes niet die onze leerlingen elk jaar verkopen ten voordele van? Ze zijn 

vooral actief in de zorg voor slachtoffers van armoedeziektes. Er werd in de 

tweede en derde graad gestart met de campagnefilm. De daaropvolgende lessen 

werden de fragmenten verder uitgediept en naar goede gewoonte verkochten we 

de Pater Damiaanstiftjes 

Kleuterschool goes internationaal 

 

Doordat er kleuters met buitenlands roots in de kleuterklassen zitten was de 

weg naar hun leefwereld kort. Er werd een heel week rond hun land 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 kleuters speelden Afrikaanse, 

Chinese spelletjes. Er werd wereldmuziek beluisterd, ze dansten op Afrikaanse 

muziek en probeerden zelfs djembé te spelen. De kleuters leerden tellen in 

andere talen en zongen een Afrikaans lied. En…..ze proefden ook van gerechten 

uit andere landen.  

Na het grootouderfeest was er een grote overschot aan allerhande soorten 

gebak. Dit gooiden we niet zomaar weg, we namen contact op met Poverello en zij 

kwamen de lekkernijen ophalen om uit te delen. Een brede kijk op de wereld en 

sociaal engagement? Het zit hem in de kleine dingen.  

 

Lagere school 

 

Heel wat klassen in de lagere school boden het thema “rechten van het kind” 

aan. 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.  
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Landen moeten elkaar helpen om te zorgen dat ieder kind naar school kan. In de 

lagere school werd er in verschillende klassen gewerkt rond de rechten van het 

kind. 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 zelfverzekerder 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.  

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. 

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 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. 
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Sint-Martinusschool  

Lubbeek 

 

 

Contactpersoon: Tine De Vos, Maria Sprengers, Katrien Van Huffelen 

 

 

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. 
 

februari – maart 

 

Broederlijk delen 

We kozen er in de werkgroep pastoraal voor om dit jaar niet te werken met het materiaal 

van Broederlijk Delen rond Colombia maar met het materiaal van Pastoraal op school. 

“Kijk eens door een andere bril”. Dit sluit aan bij de leefwereld van de kinderen en is ons 

jaarthema. Ook de viering sluit hierbij aan. 

    Tijdens de opening zal de betekenis van Aswoensdag, symbool “40-dagen” 

kleur “paars” uitgelegd worden. 

     Elke klas maakt een collage rond “stilte, soberheid, solidariteit” tijdens de 

lessen godsdienst en we hangen die in de gangen en de zaal op. (zie project 

pastoraal op school Kijk eens door een andere bril) 

    Tijdens de vastentocht dragen we allemaal iets “paars” zoals armbandje, 

rekkertje in het haar, broek,  

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, eerst kleuters en eerste graad vanaf 9.15 uur tot 9.50 uur en 

voor tweede en derde graad vanaf 9.55 uur tot 10.30 uur.  
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Tijdens de vastenperiode organiseren we ook 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: 

 'Haalai Xale – Welkom Kinderen' Lubbeekse organisatie 

 Damiaanactie 2016 

 Actie Broederlijk Delen 2016 Colombia 

 Belgische organisaties: 'Kom op tegen kanker’ en 'blindengeleidehonden' 

 

Tijdens de vastenvoettocht drinken de leerlingen en leerkrachten enkel water en 

nuttigen ze een sobere maaltijd. 

 

Boeteviering 

Er was een boeteviering, voorbereid door het 4de en 1ste leerjaar. Hiermee werd de 

campagne beëindigd.  

 

september- oktober 

 

Vlaamse vredesweek 

Dit schooljaar hebben we in het kader van de Vlaamse vredesweek vredesvlaggen 

gemaakt. Elke leerling kreeg een vlagje dat hij/zij kon inkleuren. Voor de kleuters en de 

kinderen van de eerste graad was het een vlagje met ‘VREDE’ op gedrukt, voor de tweede 

graad stond er ‘PEACE’ op en voor de derde graad hadden we een vlagje met ‘PAIX’.  

De vlagjes zijn in de gangen van de school opgehangen en blijven er een gans schooljaar 

hangen. 

 

Saved by the bell: 
Woensdag 5 oktober vertelde elke leerkracht over “saved by the bell” in de klas. We 

lieten de schoolbel op de speelplaats wat langer klinken. Deze actie is een symbolische 

actie van Studio Globo die aandacht vraagt voor leerkrachten overal ter wereld en voor 

het recht op onderwijs voor iedereen. 

 

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. 
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december 

 

Welzijnszorg 

Tijdens de advent sloten we ons aan bij Welzijnszorg. 

We werkten rond het thema ‘Samen tegen armoede’. We openden het thema aan de hand 

van een voorstelling, verzorgd door de kinderen van het vijfde leerjaar. De leerkrachten 

en de leerlingen werkten nadien in de klas dit thema verder uit in de klas, aan de hand van 

de verhalen van Robby en de werkboekjes. De kleuterklassen en de klassen van de eerste 

graad maakten hiervoor graag gebruik van praatplaten. De kinderen van de tweede en de 

derde graad werkten met de werkboekjes. 

 

OCMW 

Het vierde leerjaar bezoekt het OCMW. 

 

Fedasil 
Het zesde leerjaar bracht een bezoek aan Fedasil. 

 

 

 

De vrije basisschool St.Martinus ontving € 408,5 werkingskosten van de GRIS. 
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Vrije basisschool De Linde 

Linden 

 

 

 

Contactpersoon: directiedelinde@skynet.be 

 

 

 

Sterzingen 

 

In 2016 zijn we met De Linde gaan sterzingen voor de vzw Bednet, geen noord zuid actie 

zoals dit jaar..  

 

Broederlijk Delen 

 

Verder voerden we mee de campagne van Broederlijk- Delen.  

Zie http://www.broederlijkdelen.be/nl/terugblik-op-een-mooie-campagne-2016   

 

11.11.11.actie 

 

Onze jaarlijks opbrengst van de sponsortocht ten voordele van 11.11.11 werd overgedragen 

aan de 11.groep Lubbeek.  

 

 

 

Alle activiteiten werden in de klassen voorbereid en geduid. De wereld en zijn actualiteit 

wordt dagelijks opgevolgd en besproken in de klassen.  

De (rauwe) vluchtelingenproblematiek werd natuurlijk ook uitgebreid beleefd door onze 

kinderen. 
 

mailto:directiedelinde@skynet.be
http://www.broederlijkdelen.be/nl/terugblik-op-een-mooie-campagne-2016

