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1. INLEIDING
Aan alle gemeenteraadsleden van Lubbeek
Aan alle leden van de GRIS
Aan alle medestanders voor een betere
Internationale Samenwerking

Geachte heer/mevrouw,
2015 zit voor eeuwig geklemd tussen 7 januari – Charlie Hebdo – en 13 november –
de aanslagen in Parijs. Met Verviers daar tussenin kwam terreur daadwerkelijk aan
onze voordeur kloppen.
Het Midden Oosten staat al langer in brand, maar met de oorlog in Syrië en Irak en
de vluchtelingenstroom als gevolg, werd onze wereld zoals nooit eerder een dorp,
even bedreigend en verdelend als bron van vernieuwde internationale solidariteit.
Lubbeek is een van die dorpen in de wereld. Dat toonde zich ook in de reacties op de
komst van het asielcentrum voor noodopvang. Bange en kritische geluiden werden
overstemd door een golf van solidariteit. Als bij toverslag werd een groep van méér
dan 50 vrijwilligers gevormd ter ondersteuning van het functioneren van het centrum,
dat nu stilaan zijn tweede adem vindt.
Nog goed nieuws was de positieve evaluatie van de acht millennium-doelstellingen
binnen de VN die in 2015 afliepen en het nieuwe akkoord over de zestien Duurzame
Ontwikkelingsdoelen tegen 2030, waarbij de belangen van de ontwikkelingslanden
konden doorwegen.
Tenslotte was er ook het eerste licht aan het einde van de klimaattunnel met de
internationale akkoorden, alweer in Parijs.
Maar nu ter zake.
Wat deed GRIS Lubbeek in 2015?
U kan daar alles over lezen in dit jaarverslag.
U leest er:
 dat er opnieuw drie 4depijlerorganisaties aansloten bij de GRIS (ze zijn
nu met hun tienen in de meerderheid!),
 dat de 11.groep Lubbeek er weer in slaagde de grootste som per
inwoner van Vlaams Brabant bijeen te halen,
 dat Jens Vancleynenbreughel als allereerste kon genieten van het
nieuwe budget sponsoring voor zijn project in Nepal,
 dat de méér dan 900 aanwezigen bij het 200ste octaaf een ruime
belangstelling toonden voor de 13 tentjes van de wereldmarkt, bevolkt
door lidorganisaties van de GRIS,
 dat het 6de criterium werd behaald met de actie Lubbeek Lekker Lokaal
ter verwerving van het label Lubbeek Fairtradegemeente (maar dat de
trekkersgroep dit slechts in 2016 zal verzilveren),
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 dat Jos Swinnen en anderen uitgebreide dagboeken bijhouden van hun
missies in Congo of elders (of ze nu geslaagd zijn of niet),
 dat de negende editie van de Afrikafilm in Lubbeek uitbreidde met een
filmaanbod voor de Lubbeekse scholen,
 enzovoort.
2015 is ook het jaar dat we afscheid namen van priester Jose Gekiere, pionier in
vele ontwikkelingsprojecten en stichter van Het Geleeg in Lubbeek, waar de GRIS
vele jaren zijn thuisbasis had.
Katrien Stroobants bedankten we dan weer na 3 jaar schepen I.S voor haar
beleidswerk en Jo Pierson verwelkomden we als nieuwe beleidsvrouw. Katrien
zorgde er alleszins voor dat enkele moeilijke beleidsjaren toch nog afgesloten
konden worden met een werkbaar budget I.S. en een aanvaardbaar
subsidiereglement.
En Jo, laat je tomeloze energie maar op ons los! We zijn er helemaal klaar voor!
Er staat ook heel wat te veranderen op provinciaal en nationaal niveau waar de 11
koepel ism de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) werkt aan
een plan voor ontwikkelingssamenwerking in de toekomst. Misschien spreken we
volgend jaar niet langer van derdewereldwerking of Noord Zuidbeleid maar noemen
we dat het ‘Lokaal Mondiaal Beleid’.
U hoort er nog wel van!
Johan Flamez
Voorzitter GRIS

4

2. WAT DEED DE GRIS IN 2015 ?
I.

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 2015 gebeurde dat vier maal (19.03, 11.06, 17.09 en 3.12).
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 2015 waren er geen extra bijeenkomsten nodig. Het DB kwam viermaal bijeen in
voorbereiding van de ALV.
Er waren in de loop van 2015 drie werkgroepen actief: de Fairtradetrekkersgroep
(permanent), de werkgroep AfrikaFilmfestival (jan-mei), de werkgroep voor de
Wereldmarkt juni 2015. Zie verder.
II.

De agenda in 2015

* 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.
* Na de voorgaande jaren, waar door afwezigheid van een goedgekeurd
subsidiereglement de werking van de GRIS ernstig bemoeilijkt werd, konden we in
2015 opnieuw onze inspanningen richten op onze kernopdrachten. Dit resulteerde
onder andere in de presentatie van vier genodigden: drie vierdepijlerorganisaties
vertegenwoordigd door inwoners van Lubbeek (Haaile Xale Gambia met Astrid
Costermans, Corazones Unidos Nicaragua met Ann Bongaerts en Puriy Peru met
Francis De Blauwe) en de CEO van Barry Callebaut, Jo Theys, verantwoordelijk voor
de ethische dimensie van de genoemde multinational.
* Er namen op 28.02 drie vierdepijlerorganisties uit Lubbeek deel aan ‘De dag van
de vierde pijler Vlaanderen’ in het Vlaams parlement in Brussel (Hands in Action met
Dirk Nijs, Mwana Ukundwa met Dirk Maes en Haaile Xale met Astrid Costermans)
* Na de aardbeving in Haïti op 25 april 2015 dienden we een aanvraag in voor
noodhulp via budgetwijziging. Deze aanvraag werd niet weerhouden in het college
van burgemeester en schepenen.
* Op initiatief van Christine D’aes werd er deelgenomen aan de actie aan het station
van Leuven tijdens Wereldvluchtelingendag op 19 juni.
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* Johan Flamez nam deel aan de denkgroep rond de omschakeling van de
gemeentelijke Noord Zuid werking tot een Lokaal Mondiaal beleid. Hij bracht hiervan
verslag op de ALV van 17.09.
* Er vond in september 2015 een geplande schepenwissel plaats. We bedankten
Katrien Stroobants en verwelkomden Jo Pierson.

1. Opvolging activiteiten van de lidorganisaties
Er waren in de loop van 2015 enkele wijzigingen bij de leden. Een aantal
sympathisanten en vertegenwoordigers van vierdepijlerorganisaties zijn toegevoegd.
De vertegenwoordiger van CD&V werd vervangen. We kregen student Jens Van
Cleynenbreughel terug op bezoek om het vervolg van zijn project in Nepal toe te
lichten. Hij vroeg en kreeg 400 euro uit het budget sponsoring.
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 2015: de 11.groep Lubbeek, Wereldsolidariteit, Artsen
zonder Vakantie met Jos Swinnens verslaggeving van zijn missies in Congo, SIAL
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Fifala.
De werkgroepen Fairtrade, Afrikafilmfestival en Wereldfeest Lubbeek rapporteerden
op elke vergadering de stand van zaken en vroegen medewerking aan de
aanwezigen.

2. Verslag van de werkgroepen
1.

Lubbeek Fairtradegemeente

Binnen de GRIS werd een trekkersgroep opgericht voor het behalen van de titel
“Fairtadegemeente”. Deze bestaat uit de vertegenwoordigers van de vier politieke
partijen die zich engageerden, enkele vertegenwoordigers van de GRIS en de
duurzaamheidambtenaar Benita Van Hurck. Christine D’aes was de contactpersoon
in 2015.
In de loop van de voorbije jaren werden de zes vereiste criteria behaald. Het
criterium 6 (lokale productie) werd op de valreep in 2015 behaald met de actie
Lubbeek lekker Lokaal. Om administratieve redenen werd de officiële aanvraag voor
het behalen van het label uitgesteld naar 2016.
Tijdens de week van de Fairtrade in oktober ondernam Carrefour Lubbeek een actie
ter promotie van de fairtradeproducten van Ethiquable uit Luik alsook de stand met
de lokale producten die ze in het warenhuis aanbieden. De trekkersgroep
ondersteunde deze actie door mede de standen te gaan bevolken en om informatie
te verstrekken aan de klanten. Op initiatief van schepen Pierson kwam er een
artikeltje over in het infoblad van november.

6

Op 26.10 namen Piet Laga en Johan Flamez deel aan de vormingsdag in het
provinciehuis te Leuven met als thema ‘Netwerken voor fairtrade in Vlaams Brabant’
Zie ook www.fairtradegemeenten.be en klik op Lubbeek.
2.

Het Afrikafilmfestival Leuven in Lubbeek

In 2015 werd voor het eerst een schoolprogramma aangeboden. Twee scholen
gingen in op het aanbod. Uiteindelijk genoten een 40-tal leerlingen van basisschool
Binkom van de kinderfilm ZARAFA.
Voor de avondfilm werd geopteerd voor de Malinese film ‘TIMBUKTU’.
De opbrengst van de avond ging naar het project FIFALA uit Mali, dat werd
voorgesteld door Magda Heireman en Paul Vanvoort. Magda is al jarenlang actief lid
van de GRIS.

3.

Ethisch bankieren

Hoewel ethisch bankieren uitdrukkelijk vermeld staat in de meerjarenplanning is dit
onderwerp in 2015 niet geagendeerd.
Schepen Katrien Stroobants deed wel een mededeling op een ALV dat de gemeente
Lubeek 200.000 euro had geplaatst op een ethische spaarrekening van TRIODOS,
de enige zuiver ethische bank in België.
4.

Wereldmarkt Lubbeek op 14 juni

Op 14 juni hebben 13 leden van de GRIS een standje opgesteld op het
kasteeldomein van Didier de Pelichy 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 200ste verjaardag van Het
Octaaf. Er werd een quiz voor kinderen georganiseerd met prijzen van de bib
Lubbeek en muziekpedagoge Els Cuypers kwam er haar drumcirkel presenteren. Er
waren méér dan 900 aanwezigen, waar van een groot deel ook belangstelling toonde
voor onze wereldmarkt. De evaluatie resulteerde onmiddellijk in een nieuw
engagement voor 2016.
Het werd een initiatief buiten de GRIS nadat het schepencollege onze aanvraag had
verworpen met de motivatie dat de GRIS als gemeentelijke organisatie niet kon
optreden als GRIS in samenwerken met Het Octaaf, dat een beschouwelijke
vereniging is.
3.

Halfwegevaluatie van het meerjarenplan 2013-2019

Tijdens de ALV van 17.09 en 03.12 stond de halfwegevaluatie van het meerjarenplan
op de agenda. Er werd een evaluatieschema voorgesteld maar het kwam telkens niet
tot een bespreking wegens tijdgebrek. We nemen dit agendapunt dan ook mee naar
2016.
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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 GRIS-werking. 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 en de Wereldmarkt 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.
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3. WIE WAS ER LID VAN DE GRIS IN 2015?
De GRIS verenigde in 2015 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.

Contactpersonen:
Voorzitter
Johan Flamez
johan.flamez@belgacom.net

Tel: 016/73 48 98

Ondervoorzitter
Christine D’aes
cdaes@yucom.be

Tel: 016/82 26 44

Secretaris
Guy Sprengers
Guy.sprenger@telenet.be
Penningmeester
Pieter Laga
piet.laga@skynet.be

Tel: 016/63 52 51

Tel: 016/62 09 41
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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 52
benita.vanhurck@lubbeek.be
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4. 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 elk jaar een actie rond Broederlijk Delen.
Contactadres Lubbeek: mia.ulens@belgacom.net
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Fairytale vzw wil minder fortuinlijke kinderen en moeders meer kansen geven.
Fairytale steunt ze met de verkoop van fairtrade artisanale hebbedingetjes die je kan
gebruiken bij het uitdelen van een traktatie ter gelegenheid van een geboorte,
verjaardag, trouw, communie…
Alle producten worden gemaakt door vrouwengroepen uit Kenia, Ecuador, Peru,
Nepal en India. Zij krijgen een eerlijk loon voor hun werk, opleidingskansen en
werkzekerheid. Bovendien investeert Fairytale de winst die zij maakt, integraal in een
aantal projecten voor kinderen uit het zuiden.
Contactadres: barbara.brugmans@telenet.be

SIAL (Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek)
Informele groep van vrijwilligers die 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
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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
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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

Halaai Xale, Gambia
Haalai Xale staat voor ‘Welkom kinderen' en is vzw die zich kleinschalige projecten
wil realiseren in Gambia West-Afrika, met de focus op continuïteit en duurzaamheid.
In New Yundum ondersteunen we een school op pedagogisch vlak, met een
groentetuin en het voedselproject.
We zorgen ervoor dat de kinderen dagelijks een warme maaltijd hebben. Het boren
van een waterput is dan een volgende stap in ons project.
In het dorpje Kartong ondersteunen we de gemeenschap met een women's garden,
een groentetuin voor en door de vrouwen.
Haalai Xale bestaat uit 4 vrijwilligers wonende in Lubbeek.
Contact: Astrid Costermans, costermans.astrid@gmail.com
https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia
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5. FINANCIES
Het budget Internationale Samenwerking bedroeg voor het dienstjaar 2015 24.994
euro en bestond uit 5 onderdelen:
Projectsubsidies: 19.994 euro (14.000 + 5.994 overdracht)
Subsidies voor de activiteiten van de lidorganisaties: 2.300 euro
Sponsoring: 2000 euro
Fairtrade: 500 euro
Werking GRIS: 200 euro
Noodhulp en de vredesprijs werden eerder geschrapt (2014). Na de aardbeving in
Haiti op 25 april 2015 dienden we een aanvraag in voor noodhulp via
budgetwijziging. Deze aanvraag werd niet weerhouden in het college van
burgemeester en schepenen.
•
Het subsidiereglement bepaalt dat de GRIS zelf geen budget mag beheren
behalve dit van de eigen werkingskosten (200 euro).
•
De aanvraag voor werkingskosten van de lidorganisaties (2300 euro) 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.
• Op advies van de GRIS besloot het college van burgemeester en schepenen dat de
niet opgebruikte kredieten (5.994 euro in 2014) konden worden toegevoegd aan het
bedrag voor projectsubsidies (14.000 euro) van het jaar dat er op volgt.
•
Het budget sponsoring (2000) was voor het eerst beschikbaar in 2015.
•
Het budget fairtrade bleef ongewijzigd (500 euro)

A.

De werkingskredieten voor de lidorganisaties

De volgende bedragen werden goedgekeurd en uitbetaald:
VBS Lubbeek: 161 euro voor activiteiten rond Damiaanactie, Welzijnszorg en
Broederlijk Delen
Amnestygroep Lubbeek: 250 euro ter ondersteuning van de maandelijkse
briefschrijfavonden
Afrikafilmfestival: 418.99 euro voor de organisatie van de filmnamiddag en –
avond
11.groep Lubbeek: 500 euro voor de organisatie van de activiteiten tijdens de
november actieperiode
SIAL: 97,6 euro voor de organisatie van de Nederlandse lessen.
Dat brengt de totaaluitgave van de werkingskredieten voor de lidorganisaties op
1427,59 euro. Er werd bijgevolg 872,41 euro niet besteed.
B.

Eigen werkingskosten GRIS

De volgende bedragen werden van de rekening van de GRIS betaald:
60,50 euro voor het beheer van de website
30 euro geschenken
Dat betekent dat er 109,50 euro niet werd opgebruikt.
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C.

Het budget sponsoring

Jens Vancleynenbreughel kreeg 400 euro sponsoring voor zijn project in Nepal. Hij
schreef hiervoor een tekst voor het gemeentelijk infoblad (verschenen januari 2016)
Dat betekent dat er 1600 euro niet werd opgenomen.
D.

De Projectsubsidies

Er werden voor het budget van 19.994 euro voor 2015 in totaal negen projecten
ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.
De GRIS onderzocht de voorstellen en adviseerde alle negen 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 negen projecten in
ruime mate. Elk gesubsidieerd project verbindt zich er overigens toe om via het
gemeentelijke infoblad nog verder informatie over het project te verspreiden.
De GRIS adviseerde om de negen projecten elk 2211 euro subsidie toe te kennen.
De gemeenteraad volgde dit advies.
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), en Mali (Fifala)
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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6. JAARVERSLAGEN
LIDORGANISATIES
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6.1 NGO’s
- 11. Groep Lubbeek
- Wereldsolidariteit
- Artsen Zonder Vakantie
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11. groep Lubbeek
Contactpersoon: Pieter Laga
piet.laga@skynet.be

1. Sociale bescherming voor iedereen-campagne 2015 in Lubbeek
Lubbeek toonde zich ook in 2015 strijdvaardig:
Op dinsdag 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: € 1837
Op woensdag 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: € 3210,57.
De leerlingen van de 5e en 6e klas van de Vrije Basisschool ‘De Linde’ stapten
op dinsdag 10/11 hun jaarlijkse voettocht, gesponsord door ouders, familieleden,
vrienden en buren. Ze wandelden onder een mooie herfstzon bijna 8 km. Het
jaarthema ‘Sociale bescherming voor iedereen’ werd tijdens de lessen godsdienst
besproken. Ze verzamelden zo een € 1213,49 in.
- Tijdens de eerste twee weken van november werden in 6 bakkerijen en
broodjeszaken van Lubbeek nagenoeg 4590 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 € 8523 euro contant
geld. We verkochten 330 pakjes stiften en 420 pakjes wenskaarten.

2. Waarover ging de 11.11.11-actie 2015?
Campagne 2015: Sociale bescherming voor iedereen
Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job of oogst verliezen en
geen inkomen hebben. Heel je leven werken en geen pensioen krijgen. Voor ¾ van
de wereld is dit realiteit. Bij de minste tegenslag komen zij in de problemen.
Daarom voerden 11.11.11, ngo’s, vakbonden en ziekenfondsen samen campagne en
steunden ze partners in het Zuiden in hun acties voor sociale bescherming.
Politieke eisen:
5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Bij de
minste tegenslag komen ze in grote problemen. We vragen aan onze politici om werk
te maken van sociale bescherming voor iedereen, via deze politieke eisen.
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 Sociale bescherming is een mensenrecht: elk land moet dit vastleggen in
zijn wetten
Vele landen hebben VN-verdragen goedgekeurd, maar lang niet alle landen passen
de principes die daarin staan even consequent toe. Waar nodig moet België ervoor
pleiten dat dit wel gebeurt. Ook moet sociale bescherming expliciet opgenomen
worden in de wereldwijde doelstellingen voor ontwikkeling en
ontwikkelingssamenwerking.
 Alle landen moeten sociale bescherming kunnen betalen
Onze regering moet er mee voor zorgen dat alle overheden wereldwijd voldoende
middelen kunnen vrijmaken om een goed uitgebouwde sociale bescherming te
realiseren. Dit kan door ontwikkelingslanden te helpen om efficiënt belastingen te
innen, door hen te helpen met de uitbouw van rechtvaardige systemen van sociale
bijdragen, maar ook door rechtvaardigere internationale belastingsystemen te
bepleiten. Ten slotte moet ze ook meewerken aan een systeem van internationale
financiering voor sociale bescherming.
 Sociale organisaties moeten inspraak hebben in het beleid voor sociale
bescherming
Vakbonden, ziekenfondsen, organisaties van boeren en kleine zelfstandigen en
andere sociale bewegingen zijn het best op de hoogte van de problemen waar
mensen mee kampen als er geen sociale bescherming is. Zij nemen ook initiatieven
daar waar overheden falen. Daarom doen regeringen er goed aan om hen te
betrekken bij het beleid voor sociale bescherming in hun land. België moet deze
organisaties steunen door hun inbreng te vragen bij de opmaak van
samenwerkingsprogramma’s met ontwikkelingslanden.
 België en Europa moeten hun eigen beleid voor sociale bescherming
versterken
Belgische politici moeten de sociale bescherming versterken bij alle beslissingen die
ze nemen. Daarnaast moeten ze pleiten voor een Europees pact dat de
verschillende systemen voor sociale bescherming in Europa naar boven toe
harmoniseert. Ze moeten ook verhinderen dat internationale handels- en
investeringsakkoorden of belastingakkoorden, de sociale bescherming schaden.

3. Supportersactie voor Sociale bescherming wereldwijd aan Lindense
scholen: vrijdag 30/10
Elk jaar doet 11.11.11 naast de gebruikelijke omhaling in de straten ook
een politieke actie. Die vinden wij even belangrijk om het structurele
onrecht tussen Noord en Zuid in de wereld aan te pakken.
Dit jaar ging de actie over Sociale bescherming, in Noord en Zuid.
Op vrijdag 30 oktober deden wij rond 15 uur een korte actie voor de
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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.
We supporterden geestdriftig en in vol ornaat voor sociale bescherming wereldwijd,
en we probeerden leden te werven voor onze ‘supportersclub’, via een ludieke
petitieactie met supporterslidkaart+foto.
Leden van de Lindense Toneelkring hielpen ons om de aandacht te trekken en ons
punt te maken, verkleed als enthousiaste supporter, compleet met vuvuzela.
Tijdens deze politieke actie in Linden - en later ook in Lubbeek op het SintMaartensvuur - werden 96 supporters van de sociale zekerheid geregistreerd.
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 sociale
bescherming, en hoe dat zit in de rest van de wereld.
Met deze actie haalden we de regionale pers.
4. Deelname Wereldmarkt 14/6
De 11.groep werkte mee aan een kleurrijke Wereldmarkt op het Wereldfeest op het
kasteeldomein in de Binkomstraat, georganiseerd door de GRIS, met info- en
verkoopstandjes. Er was een mooie opkomst met veel jonge mensen, en we
bereikten een ruim publiek dat nog niet zo vertrouwd is met onze werking.
4. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking
Behalve naar de politieke supportersactie aan de scholen in Linden, ging natuurlijk
heel wat energie naar de gewone 11.11.11-actie. De 11.groep vergaderde voltallig
op 20/1, 27/1, 31/8, 8/10.
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.
11.groep Lubbeek nam in 2015 nog deel aan het nieuwjaarsmoment van 11.11.11
op zaterdag 31 januari 2015 in Brussel. Daar kregen we heel wat toelichting over de
campagne geserveerd, met binnen- buitenlandse gasten en partners.

7. Financiële opbrengst 2015: Lubbeek blijft aan de top
De vrijwilligers van 11.groep-Lubbeek haalden in 2015 met de huis-aan-huisrondes,
de rechtstreekse overschrijvingen en de activiteiten € 23,719 op (€ 8.523,36 in
contanten en € 15.196,00 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 € 6.136,85 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
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negatieve impact van mijnbouw op de toekomst van lokale gemeenschappen en
natuur.” De plaatselijke partnerorganisatie is Jalan Mampang Prapatan III 30, Jakarta
Selatan, Indonesië

Sponsorwandeling Vrije Basisschool “De Linde”

€ 1.213,49

Sint-Maartensvuur scouts en KLJ Lubbeek

€ 1.837,49

Spaghetti Scouts Linden
Straatcampagne (contanten + directe
overschrijvingen)
Totale opbrengst

€ 3.210,57
€ 23.719,00
€ 29.855,85

De GRIS kende een werkingstoelage goed van € 500 voor de werking in 2015.
Gemeentelijke projectsubsidie: het ingediende project van 11.11.11 kreeg een
toelage van 2211 euro .
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.
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Wereldsolidariteit
Contactpersoon: Guy Sprengers
guy.sprengers@telenet.be

Na het opdoeken van KWB is er geen rechtstreekse link met de Lubbeekse
bevolking, echter via de Stuurgroep Wereldsolidariteit Leuven wordt het
belang van deze ngo binnen de gemeente onderhouden. Vertegenwoordigers
zijn Roland Van Criekingen en Guy Sprengers.
Wereldsolidariteit, de ngo binnen Beweging.net, is vertegenwoordigd in de GRIS.
Stuurgroep WS Leuven en Partenariaat: samenwerkingsovereenkomst tussen
enerzijds de CGTG van Guatemala, en anderzijds het ACW (Verbond Leuven), ACV
(Verbond Leuven) en Christelijke Mutualiteit (Verbond Leuven), die reeds in
november 2008 officieel verlengd is voor de periode 2008 – 2013. In dat kader heeft
een nieuwe inleefreis plaats gevonden in november 2010. Een nieuwe verlenging
voor de volgende vijf jaren is officieel ondertekend op 28 mei 2014. Deze
ondertekening vond plaats tijdens de Rerum Novarumviering van de Leuvense
afdelingen van Beweging.net (het vroegere ACW) en gebeurde door de drie
gewestelijke secretarissen van CM, ACV en ACW van Leuvense zijde, en door
Alberto Ramirez, Secretaris Generaal van de Guatemalteekse CGTG.
Binnen de stuurgroep is de ‘Werkgroep Guatemala’ opgericht, die zich specifiek met
die problematiek bezig houdt, o.a. de opvolging van initiatieven die van hieruit
opgezet en gecoördineerd worden.
Na de herstructurering van het ACW en de ombouw naar Beweging.net, is ook de
taak van de vrijgestelde voor Wereldsolidariteit herschreven. De huidige en nieuwe
vrijgestelde (Jacques Vanderborght) is tewerkgesteld door Wereldsolidariteit zelf en
heeft zowel Leuven als Brussel onder zijn bevoegdheid.
In 2015 heeft de Lentecampagne van Wereldsolidariteit zich toegespitst op de
‘Sociale bescherming’, een initiatief met 19 andere ngo’s dat alweer over twee jaar
loopt.
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
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de rechtstreekse contactpersoon met de CGTG en MTC. Ook de vrijgestelde voor
Latijns-Amerika (Ellen Verreyt) bezoekt regelmatig de partners in Guatemala, met
terugkoppeling aan de stuurgroep Leuven.
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.
 15 januari: stuurgroep
 19 februari: stuurgroep
 5 maart: startdag Wereldsolidariteit in Schaarbeek
 17 maart: open Guatemala-avond met actuele info over de stand van zaken
sociale bescherming in Guatemala. Tevens contactavond en ‘fotoshoot’.
 16 april: stuurgroep
 20 april tot 25 april: internationale week met bezoek Alberto Ramirez (secretarisgeneraal CGTG Guatemala) aan de stuurgroep Leuven.
 25 tot 29 mei: internationale week, met Alberto Ramirez, Secretaris Generaal van
de CGTG (Guatemala) te gast in Leuven, met overnachtingen in Lubbeek.
 13 mei: Rerum Novarum van Beweging.net, met voorstelling van de
Lentecampagne.
 21 mei: stuurgroep
 12 juni: algemene vergadering CM, met klemtoon op de lentecampagne en stand
Wereldsolidariteit.
 16 juni: infoavond lentecampagne voor CM-bestuur Verbond Winge-Lubbeek,
door Guy Sprengers en Roland Van Criekingen.
 18 juni: infoavond lentecampagne voor CM-bestuur Verbond Tienen, door Guy
Sprengers en Roland Van Criekingen.
 17 september: stuurgroep
 15 oktober: stuurgroep
 19 november: stuurgroep
 12 en 13 november: Andere Kerstmarkt Leuven met vertegenwoordiging van
Wereldsolidariteit en acties rond de campagne
‘Wereldmarkt 2015’ met vertegenwoordiging van Wereldsolidariteit:
 5 maart: overleg Wereldmarkt en Octaaf
 18 maart: overleg Wereldmarkt op het terrein
 14 juni: Wereldmarkt van 13u tot 18u tijdens Octaaf Lubbeek.
Wereldsolidariteit ontving € 2221,5 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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Artsen zonder Vakantie
Contactpersoon: Jos Swinnen
swinnen-jos@telenet.be

De belangrijkste activiteit in 2015 was de missie van 7 november tot 28 november in
Kongo Central, nieuwe naam voor de provincie Bas Congo van de RD Congo. Op
de website van GRIS, Lubbeek zal je een uitgebreid verslag kunnen lezen over deze
missie.
Wat gebeurde er allemaal vorig jaar? Ik kon niet deelnemen aan het Afrikafilmfestival omwille van een buitenlandse reis. Ook moest ik verstek geven voor 2
geplande vergaderingen van de lokale Noord Zuidwerking. Wel was ik aanwezig op
de samenwerkingsvergadering van Hubi & Vinciane met Lumos, Memisa en AZV. Er
werd besloten, elke NGO zijn eigenheid te laten behouden, maar waar mogelijk
samen te werken en de krachten te bundelen in het voordeel van de Noord zuid
werking.
In maart werd een missie in RD Congo geannuleerd, die ondanks onze inspanningen
niet kon doorgaan. We kregen te weinig medewerking van de lokale partners en
moesten deze uitstellen tot november van dit jaar. Ook werd een zending naar
Nepal, waarvoor ik mij geëngageerd had afgelast. Ik zou samen met een
orthopedisch chirurg kinderen
gaan behandelen, les geven aan medici en
paramedici. Evenwel maakte oorlogsdreiging in het zuiden (Terai) komaf met die
oosterse droom. Jammer voor deze gemiste kans. Volgend jaar 15 januari vertrek ik
met AZV naar Benin voor een kinder chirurgische missie. Ook daar zullen we
waarschijnlijk veel klompvoetjes behandelen. En in maart 2016 zal ik met het
Sinterklaasfonds teruggaan naar Kongo Central om er kinderen te helpen aan
normale voeten te komen. Ik was aanwezig op de GRIS vergadering in december.
Ook kreeg ik een uitnodiging om te spreken over mijn ervaringen als vrijwilligerveldwerker in Afrika. En er waren de briefings en debriefings na elke missie.
In totaal vertrok ik reeds een aantal keren naar Afrika sinds 2004. Met AZV was ik 5
maal in Benin, 2 maal in Rwanda en 5 maal in RD Congo . Meestal zijn het
orthopedische missies, waarbij de nadruk toch ook ligt op de opleiding van de
plaatselijke gezondheidswerkers.
We vertrekken met een team van 3 à 5
geïnteresseerde en bevoegde vrijwilligers. Het zijn artsen specialisten,
verpleegkundigen OK en of zaalverpleegkundigen. Ook vroedvrouwen, kinesisten,
laboranten… gaan mee op missie.
Met het Sintniklaasfonds was ik reeds 7 maal in Kongo Central.
Met ons team ( 5 personen) werkten wij in Kisantu, Matadi en Boma. Wij gaven les
aan de universiteit Unikin in Kinshasa en de Universiteit Kasavubu in Boma. We
gaven symposia, bijscholing en herhalingslessen aan veel artsen, assistenten,
studenten, verpleegkundigen en kinesitherapeuten. Het belangrijkste was evenwel
de meer dan 460 consultaties en de 280 heelkundige ingrepen die we in die 3 jaar
gedaan hebben. Er zijn reeds minder klompvoetjes in de regio, maar er zijn er nog
veel te veel en er komen er elk jaar bij.
Eventjes wat uitleg over de aandoening, Wat is een Klompvoet ?

25

Ten zuiden van de Evenaar komen ongeveer 2 tot 6 op duizend levend geboren
kinderen ter wereld met een afwijkende voetstand, dikwijls van beide voetjes. De
oorzaak is nog niet bekend , waarschijnlijk erfelijk Een getraind iemand merkt de
afwijking onmiddellijk op bij de geboorte. Maar in Afrika…. geen kennis of kunde. Bij
een klompvoet gaat het voetje geleidelijk naar de binnenzijde draaien. Het doet
denken aan een golfstok, vandaar de Engelse benaming” Clubfoot” waar klompvoet
is van afgeleid.
De kinderen kunnen zich vooruit bewegen, maar door het naar binnen draaien lopen
ze op de bovenzijde van de voorvoet, alsof ze op hun buitenenkel lopen. De
afwijking zit in de spieren, pezen en ligamenten. Maar op korte termijn worden ook
de voetwortelbeentjes misvormd. Indien men van bij de geboorte in de juiste stand
ingipst, wekelijks, dan is na 6 a 7 plaasters , soms met een tenotomie het probleem
verholpen. Indien dit niet gebeurt spreken we van verwaarloosde klompvoeten.
Vanaf 3-4 jaar zijn de misvormingen zwaarder en jonge kinderen, adolescenten of
volwassenen moeten dan een heelkundige ingreep ondergaan.
Uiteraard moet er veel geplaasterd worden en moeten de kleine kinderen s nachts
een atelle, de PI-BO ( eigen ontwerp en fabricage) dragen. Na zekere tijd is het
probleem dan opgelost. De voet staat in een correcte fysieke stand, maar er is wel
een verminderde functionaliteit.
Wat doen wij?
We leren de bevoegde, opgeleide personen aan hoe ze het probleem herkennen en
een consultatie procedure opstarten.
We leren hen aan om na de diagnose onmiddellijk in te grijpen volgens de
Ponsetimetode ( correctieve plaasters en orthese)
We geven chirurgische expertise door zodat de artsen op termijn de verwaarloosde
klompvoeten kunnen opereren en verder behandelen. Wij bezorgen hun ook de
middelen om dit te doen.
Er is het post operatief beleid: we leren orthopedische techniekers hoe ze schoentjes
en bracen moeten maken.
Indien u meer informatie wenst, ik sta ter uwer beschikking.
Bedankt voor de interesse, medewerking en steun.
Jos Swinnen
Kortebergstraat 43
3212 Pellenberg-Lubbeek
016/461553
Artsen zonder Vakantie kreeg in 2015 2221.50 euro aan projectsubsidies
toegekend.
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6.2 4 DE PIJLERORGANISATIES:
- Corazones Unidos - Nicaragua
- Fifala – Mali
- Hands in Action – Filipijnen
- Haalai Xale – Gambia
- I Simbi – Rwanda
- Kisangani vzw – Congo
- Mwana Ukundwa – Rwanda
- Palestijnse Circusschool – Palestina
- Puriy – Peru
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CORAZONES UNIDOS
Contactpersoon: Ann Bongaerts
annebongaerts@hotmail.com

Het project Corazones Unidos (www.corazonesunidos.tk ) ondersteunt Kinderen met
een handicap in de noordoostelijke regio van Nicaragua, departement Matagalpa.
Het project startte in 2011 als een initiatief van de Nicaraguaanse NGO Prosalud,
een gezondheidsorganisatie opgericht door de Vlaamse arts Toon Bongaerts in
1997.
In België wordt het project inhoudelijk en financieel gesteund door een werkgroep
van 6 mensen , allen afkomstig uit verschillende gemeenten van Vlaanderen (o.a.
Lubbeek). De werkgroep ressorteert onder het Nicaraguacomité Lommel
(geboorteplaats van Toon Bongaerts).
Op dit ogenblik worden er 170 kinderen integraal ondersteund op een ambulante
manier met medische begeleiding, kinesitherapie, ergotherapie, vroegtijdige
stimulatie, allerlei hulpmaterialen (aangepaste bedden, stoelen, orthopedische
schoenen,…). Op regelmatige basis worden er oudervergaderingen georganiseerd
om sensibilisatie- en vormingssessies te houden en om elkaar een handje toe te
steken.
De werkgroep in Vlaanderen kwam 4 keer samen in 2015 en heeft een aantal
activiteiten georganiseerd al dan niet in samenwerking met andere organisaties om
het jaarlijks budget van ongeveer 20.000€ dat nodig is voor de continuïteit van het
project bijeen te brengen.
BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN:
- Maart : vastenvoettocht scholengemeenschap Puurs
- 07/06 : Wereldse zondag in Wereldcafé in Leuven
- 16/06 : Actie Sint-Lutgardisschool in Kontich
- 14/06 : Wereldmarkt in Lubbeek
- Juli : wereldfeest in Lommel
- Juli : Gracias a la vida festival in Lommel
- 14/11 : Benefietfuif in Heverlee
- Van 20/11 tot 6/12 : werkbezoek aan het project in Nicaragua.
Daarnaast doet de werkgroep aan voortdurende bekendmaking en sensibilisatie in
verenigingen, service-clubs en scholen.
Voor 2016 staan al een reeks activiteiten op het programma:
- Grote ontmoetingsnamiddag voor alle sympathisanten en sponsors
- Werkbezoek van Eduardo Sanchez aan België (coördinator van het project in
Nicaragua)
- Augustus : sponsorfietstocht Monicare in Nicaragua.
(zie www.monicare.be)
- Een Brunch in het Leuvense
- Terug samenwerking met scholengemeenschap in Puurs voor vastenvoettocht
Anne Bongaerts
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Wolvenstraat 9

FIFALA
Contactpersoon: Heiremans Magda
magdaheireman@hotmail.com

Werking in Mali:
2015 begon goed; enkele leden van Fifala gingen naar onze projecten in Koutienso
en San. Ze werkten er onder meer in het dispensarium waar nu, dank zij de
zonnepanelen elektriciteit is en dankzij de zonneboiler warm water is. Het
vernieuwde sanitair maakt dat bevallingen en het verzorgen van wonden hygiënisch
kunnen gebeuren. De renovatie van het gezondheidscentrum werd mede door de
gemeente Lubbeek gesponsord. Op de consultatie komen enorm veel ondervoede
kinderen. In november 2015 was al 5595 € gestort voor melkpoeder. De gemeente
Lubbeek sponsorde alvast voor 2016. Sinds enkele jaren is er een onderkomen
opgericht voor HIV-moeders én hun kinderen en probeert men ook meer preventief te
werken. Enkele weeskinderen werden in Koutienso in families opgevangen, een
tendens die we zeker willen ondersteunen. Een verpleegster wiens studies wij
bekostigd hebben is nu, zoals afgesproken, terug in Koutienso komen werken, dat is
een belangrijke aanwinst!
De Fifalaleden bezochten ook onze projecten én werkten vooral samen met de
partners ter plekke om oplossingen te zoeken voor reeds lang aanslepende
problemen zoals het feit dat veel families het schoolgeld niet (kunnen) betalen.
Daardoor krijgen de leraars bijna géén loon, is er geen geld voor bijscholing, voor
boeken...dit heeft een negatieve invloed op motivatie, op verloop en op kwaliteit. Er
werd met het CAP, de dienst van de regering die het onderwijs controleert én
ondersteunt, met de vertegenwoordigers van het dorp én van de regio, met de
directeur en de leraars en het oudercomité een grote samenkomst gehouden en
enkele afspraken gemaakt. Een oudere Malinees, die onze eerste gids was leidde
het gesprek en volgt de afspraken op.
In San loopt de bouw van de klassen voor het College verder en sponsoren we
enkele verbouwingen in de kleuterschool.
In Augustus kwam Zr Suzy naar België met veel noden ; het betalen van de
leerkrachten en monitrices in de scholen wordt altijd maar moeilijker...
Ondanks de stijging van het geweld gingen nog een aantal mensen naar Koutienso,
enkele anderen moesten afzeggen na de aanvallen in Bamako en op andere
plaatsen.
In Koutienso zelf is het nog rustig, maar het geweld is toch al dichtbij San geweest.
*werking in België:
Zoals elk jaar zijn er de algemene vergaderingen, de infodagen, de markten en de
jaarlijkse barbecue als Suzy in het land is.
Het bestuur van Fifala heeft er enkele jongere leden bijgekregen. Dit geeft nieuwe
impulsen om onze doelstellingen en werkwijzen kritisch te bekijken.
Op vrijdag 22 mei organiseerde de GRIS, in samenwerking met het gemeentebestuur
voor de achtste maal een filmvoorstelling in het kader van het Afrikaans filmfestival
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Leuven.
Er was de schoolvoorstelling, waarin de film over Zarafa de giraf en haar
onafscheidelijke, tienjarige vriend Maki getoond werd.
s ‘Avonds werd de film Timbuktu gespeeld. Deze film die verscheidene malen
bekroond werd, is tegelijkertijd mooi en hard. Je ogen, je hart én je gevoel voor
rechtvaardigheid worden aangesproken.
De oude stad Timbuktu , in het noorden van Mali, werd in 2012 bezet door religieuze
fundamentalisten met als gevolg dat de eeuwenoude boeken verbrand werden en
strenge wetten werden ingevoerd en de bevolking moest zich aanpassen of er
volgden wrede straffen.
De belangstelling voor deze films was groot. Na de vertoning bleef men bij een fair
glaasje bier, fruitsap of wijn napraten. De opbrengst was voor Fifala.
Hierbij wil ik de gemeente nog danken voor de vlotte samenwerking en steun.
Zoals vele andere verenigingen heeft Fifala ook meegewerkt aan "Het Octaaf". Het
was boeiend en stimulerend van al die tentjes als bloemblaadjes rond de klaprozen
te zien staan.
Magda
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Hands in Action
Contactpersoon: Dirk Nijs
familie@nijs.org

In 2015 is het voor HandsinAction een vrij rustig jaar geweest met twee
hoogtepunten:



Het vrijwilligersfeest en
het verzenden van containers met medisch materiaal.

Doorheen het jaar zijn er – zoals steeds – contacten met instellingen of het publiek.
Enerzijds is dit noodzakelijk voor de communicatie en het imago, anderzijds zijn het
meestal de instellingen die ons de nodige materialen bezorgen.
Containers
Ook in 2015 slaagden we in het opzet om minstens één container medisch materiaal
te verzenden. Deze bevatte heel wat ziekenhuisbedden, matrassen, rolstoelen, ...
Op 4 september 2015 stuurden we een container naar Poro Island, Cebu, Filipijnen.
Daar werken we samen met Patrick Hagedooren (Solidariteit Southern Leyte) om de
goederen in ontvangst te nemen en te verdelen op een correcte manier.
Dank zij deze hulp konden we in Ricardo Camotes het ziekenhuis Ricardo Maningo
Memorial hospital (gelegen in het westen van Poro Island, Filipijnen) voorzien zodat
de arme bevolking ook kans krijgt op een humane medische verzorging of kans op
enkele hulpmiddelen zoals rolstoelen of loopwagentjes (hiervan ging heel wat
materiaal naar hulpbehoevenden in Baragay Santa Cruz).
Heel belangrijk om hierbij te vermelden is, dat we heel wat van deze materialen
steeds zelf afleveren aan de patiënten zodat we zekerheid hebben dat onze
materialen niet op de illegale markten terecht komen.
De materialen bestemd voor de ziekenhuizen brengen we ook steeds zelf ter plaatse
zodat we de situatie kunnen inschatten. Door de jarenlange ervaringen en contacten
met Patrick is dit nooit een probleem.
Een andere container stuurden we begin 2015 naar het Salvacion Oppus Yñiguez
Memorial Provincial Hospital in Mantahan, Maasin City, Southern Leyte, Filipijnen.
Ook daar gaf het ons veel voldoening om bedden en andere goederen te kunnen
leveren.
De lokale bevolking is ons steeds dankbaar want hierdoor krijgen ook de armsten
kansen op medische hulp.
HANDS IN Action ontving 2211 euro projectsubsidies in 2015
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Haalai Xale
Contactpersoon: Astrid Costermans
costermans.astrid@gmail.com
Onze vzw Haalai Xale (dat betekent ‘gelukkig kind’ in het Wolof) Gambia focust zich
op twee kleinschalige projecten in Gambia, West Afrika.
In New Yundum ondersteunen wij, in samenwerking met 2 Noorse dames, onze
nursery school. We zorgen ervoor dat de kinderen de kans krijgen om naar school te
gaan. We voorzien voor de 279 kinderen dagelijks een warme maaltijd, we zorgen
voor schoolmateriaal, schriften, potloden, pennen, rugzakjes, …. Aan de school
hebben we een kleine groetentuin ingericht, hiervoor voorzien we zaden en
werkmateriaal. In 2016 willen we de school ook van een eigen waterput voorzien.
Het dorpje Kartong uiterst zuidelijk gelegen, steunden we met o.a. kledij.
Ondertussen luisterden we naar de lokale noden van de families en stelden we vast
dat er een realistische vraag en nood is aan ruimte om groenten te kweken. Het
verlangen naar de mogelijkheid om een grote groentetuin in te richten, door en voor
vrouwen, leeft al lang in dit dorpje. We hebben dan eind 2015 beslist om een stukje
grond aan te kopen zodat we hun kunnen tegemoet komen in hun vraag. Het
tuinproject willen we verder uitbouwen het komende jaar. Met de ondersteuning in de
realisatie van de women’s garden hopen we meerdere families te bereiken en
hierdoor hun levenskwaliteit te verhogen.
In onze zoektocht naar middelen stelden we onze projecten a.d.h.v. een filmpje en
PowerPoint voor in een 3-tal scholen. De leerlingen krijgen hierdoor de kans om na
te denken over de verschillen tussen de continenten en tussen noord en zuid. Er
wordt nagedacht over allerlei acties om ons project te steunen.
Om fondsen te werven organiseerde we volgende activiteiten:
- In maart organiseerden we voor de eerste keer een ontbijtbuffet. Dit initiatief
kende een onverhoopt succes.
- We namen op 14 juni deel aan de wereldmarkt in Lubbeek
- In september stonden we op de jeugdbraderie in Leuven.
- Onze 2de schuurverkoop van 2de handskledij, snuisterijen, speelgoed, ….
vond plaats in augustus 2015. Ook deze activiteit is voor herhaling vatbaar.
We maken zelf onze chocolade en bieden die te koop aan, hierbij worden we
geruggesteund door 2 handelaars waar we op regelmatige basis onze chocolade in
de winkel te koop mogen aanbieden.
In maart, april, november en december 2015 reisden telkens een aantal leden van
onze vzw af naar Gambia om de projecten die in volle opstart zijn op te volgen en te
sturen. We streven er naar om jaarlijks onze projecten minstens 2 maal te gaan
bezoeken. Transparantie naar onze sponsors en sympathisanten vinden we
ontzettend belangrijk en dit vraagt de nodige nazorg. We trachten onze FB-pagina
up-to-date te houden en bezorgen betrokken partijen ook het beeldmateriaal.
2015 was een druk jaar voor Haalai Xale vzw. Onze vzw werd officieel opgericht in
België en in Gambia.
Als lid van het Gris-Lubbeek nemen we actief deel aan de ledenvergaderingen en het
Afrika filmfestival.
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Kisangani vzw
Contactpersoon: Wouter Gevaert en Rina Robben,
brabant@kisangani.be

Ook 2015 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.
Bestuurders organiseerden een Afrikaanse avond in Zottegem, verkochten confituur,
wenskaarten, artisanaat op verschillende evenementen waaronder de 2 de editie van
het wereldfeest in Lubbeek.
Jaarlijks bezoekt op zijn minst één lid van de vzw al de projecten ter plaatse. In 2015
waren dat de voorzitter en secretaris.
Tijdens dit bezoek kwamen er een aantal aandachtspunten en verbeterpunten naar
voren. Deze werden besproken tijdens de Algemene Vergadering en er werden
afspraken gemaakt met de mensen ter plaatse hoe deze aangepakt kunnen worden.
In het voorjaar van 2016 zal ik zelf de projecten gaan bezoeken en, samen met de
verantwoordelijken in Congo, evalueren. Uiteraard zullen dan de verbeterpunten ter
sprake komen.
Meer informatie vind je op www.kisangani.be
Vzw Kisangani ontving 2221.5 euro projectsubsidie van de gemeente Lubbeek
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MWANA UKUNDWA
Contact:
Hilde&DirkMaes-Proot

dirk.maes15@telenet.be
.
We werkten dit jaar met een budget van 18.000 euro. Voor ons is dit de sterkte van
het project: met deze relatief weinige middelen gaan ze in Rwanda zuinig om, en
maken zo wel degelijk een verschil. Er is geen ruimte voor prestige en verspilling. Ze
werken stap voor stap aan een betere scholing van jongeren en versterken hun
eigenwaarde, iets waarop ze hun hele leven verder zullen bouwen.
 Als sensibilisering hebben we een kort artikel geschreven voor Lubbeek Info
mei-juni
 We hebben deelgenomen aan de wereldmarktdag op 14 juni in het kasteel
van t’Serclaes en nemen regelmatig deel aan de GRIS-vergaderingen.
 De voorziene workshop van december in de derde graad van VBS de Linde
wordt verschoven naar februari.
 Op 3 oktober 2015 verzorgden we een werkwinkel op Missio-dag voor de
plechtige communicanten van Vlaams-Brabant, dit jaar in Halle. Er waren ook
kinderen van Lubbeek aanwezig.
 In november hebben we onze jaarlijkse nieuwsbrief naar familie, vrienden en
sympathisanten rondgestuurd.
 In de weekends van 17-18 oktober en 7-8 november hadden we opnieuw de
kans om het project voor te stellen in de Universitaire Parochie te Leuven.
In januari 2016 zal Dirk naar Rwanda gaan om het project te evalueren en verder te
plannen.
Mwana Ukundwa ontving 2211 euro projectsubsidie van de gemeente Lubbeek
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Palestijnse Circusschool
Contact: Helene Huybens

joris_devlieghere@hotmail.com

Een jaar zoals een ander…….zo zou je de werking van de Palestijnse circusschool
kunnen noemen.
Blijven ijveren omdat kinderen in de Bezette Gebieden ook zoals onze kinderen
kind kunnen zijn.
En toch is er iets veranderd, de groep wordt groter en meer verscheiden .
In 2015 heeft men vooral gefocust op inclusief werken. Er kwamen 2 groepen de
school versterken. Kinderen met een handicap trainen nu mee en zijn een
meerwaarde voor de ganse groep. Uit Berlijn kwamen 2 trainers die de skills hebben
om als circusartiest werken met die doelgroep. Ze verbleven 2 weken in de
Palestijnse circusschool en trainden intensief hun trainers,. Het resultaat is
schitterend!
Internationaal werkte men samen met een Duitse circusschool en met het Brusselse
Circus Zonder Handen /Cirque Sans Mains.
Hun eigen productie Mish Zapta (het werkt niet!) werd 50 keer opgevoerd en
bereikte 15.000 kinderen.
Hun trauma’s verwerken, positief samenwerken, creatief bezig zijn: dit zal hun doel
blijven. De situatie van de bezetting blijft zwaar wegen. Creatief bezig zijn helpt hen
om sterke mensen te worden en hun enthousiasme steekt veel mensen aan. Een
positief beeld tonen van een volk dat ondanks alles blijft geloven in een betere
toekomst.
De steun en betrokkenheid van vele vrijwilligers maakt dit allemaal mogelijk ! De
gemeente Lubbeek ondersteunt ons, Klaproosjes, een project van Anita Huybens
worden nog steeds door vrijwilligers uit Lubbeek gemaakt en verkocht. Wij geloven in
het project en….we doen verder!
De Palestijnse circusschool ontving 2221,50 euro projectsubsidies van de
gemeente Lubbeek
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PURIY PERU
Contact: Deblauwe Francis

fdbgm@hotmail.com
PURIY PERU
Puriy is een sociale onderneming die nauw samenwerkt met PADMA in Villa El
Salvador PERU. Deze onderneming werd in 2014 opgericht met de bedoeling aan
vrouwen die vaak slachtoffer zijn geweest van geweld onder begeleiding werk te
geven zodat zij hun plaats in de maatschappij terug kunnen innemen en beter voor
hun gezin zorgen;
Puriy maakt lederen babyschoentjes en andere producten in leder voor verkoop in
Peru of voor export.
Deze vrouwen hebben in 2015 geleerd met leder te werken en kwaliteitsproducten te
maken. Een 500-tal schoentjes werd verkocht in België en ook voor eenvoudige
sleutelhangers wordt een afzetmarkt gezocht. In 2015 heeft men met beperkt succes
ook deze producten kunnen verkopen on Peru. Per 31 december werkten 6 vrouwen
in Puriy. Het effect van dit project op het proces van integratie van deze personen en
hun families in de maatschappij is zeer merkwaardig en motiveert Suyana Peru om
deze sociale onderneming verder te ondersteunen.
Tijdens de Wereldmarkt in Lubbeek op 14 juni 2015 was er een banner en een
verkoop standje van Puriy Peru aanwezig.
Je kan deze schoentjes kopen in de volgende winkels:
Boobs-n-Burps; Carmi; Hippe Schoentjes; BarBoek; De Kleine Johannes; De 100
Poot; Buy-a-Smile; Timmermans; Kids on the Docks; Web shop Torfs; Mini Marine;
Lorenz; Kreotine; Ondersteboven; La Botegga; Petit Chou; Kinderschoenen Vicky;
Molders; etc.
Suyana Peru is de Belgische vzw die in België fondsen werft voor de ondersteuning
van activiteiten in Villa El Salvador, een bario van Lima, Peru.
Padma Peru is een project voor geestelijke gezondheid (psychotherapie) opgericht
door Liesbeth Willems van de KUL.
Jaarverslag PADMA 2015
In samenwerking met KU Leuven en Suyana Peru is PADMA begin 2012 begonnen
met het uitbouwen van het team van psychologen in het Medisch Centrum. Er wordt
gewerkt met psychologen die in Peru gevormd zijn. Bij voorkeur met collega’s die zelf
opgegroeid zijn in moeilijke sociale omstandigheden. Er wordt gezorgd voor
permanente vorming en regelmatige intervisie.
1.Schoolpleinwerking tijdens de schoolvakanties ( 12 januari tot 13 februari 2015)
99 inschrijvingen voor kinderen tussen 6 en 16 jaar. Voor 47 kinderen vermindering
van inschrijvingsgeld.
6 tot 10 jarigen: tekenatelier; theateratelier; percussie; recreatieve spelletjes;
handigheidsoefeningen.
Uitstap naar Ecologisch park van Huachipa
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11 tot 16 jarigen: theateratelier; moderne dans; handigheidsoefeningen; recreatieve
spelletjes; uitstap naar Parque de las Aguas de Lima
Bezoek aan de vredesboot op 30 januari.
2. Thuiszorg voor kleine kinderen
17 interventies
7 workshopsessies van 1 1/2 uur in augustus en september rond emoties
3. Workshops over psycho-educatie in scholen
In 3 verschillende scholen werden deze workshops gegeven aan 243 scholieren
4.Workshops voor gezinshoofden/ouders
In 9 verschillende scholen/ instellingen / organisaties werden workshops
georganiseerd voor een totaal van 470 deelnemers.
5. Eerstelijnszorg voor schoolraden
Hierbij waren 44 scholieren en 4 ouders aanwezig.
6.Opleidingscursussen
Zelfredzaamheid: opleiding gegeven op 12 juni ( voormiddag ) door Santiago Jacome
( Ecuador)
Eerste hulp en interventies bij crisis; opleiding gegeven op 12 juni ( namiddag ) door
Santiago Jacome ( Ecuador)
Chronische Trauma’s en dissociatie van jonge kinderen tot volwassenen; Cursus
gegeven door de specialist in EMDR Sandra Bayta op 25,26,27 en 28 september
7. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing : therapie voor mensen
die last blijven hebben van de gevolgen van traumatische ervaringen)
Opleiding EMDR deel 1 voor het Padma team op 10,11 en 12 augustus door Belem
Roma
Opleiding EMDR deel 2 voor het Padma team op 30 november en 1 en 2 december
door Belem Roma
Informatie vergadering met Universidad Cientifica de Sur op 20 november over de
Padma activiteiten
Bezoek van professor Jos Corveleyn voor de inhuldiging van de Kapel van de Maagd
van de Solidariteit in Villa El Salvador op 17 oktober
8. Feest van Padma op 4 oktober 2015
9. Informatie over de psychotherapie consultaties
In 2015 hebben 519 nieuwe patiënten zich gemeld waarvan 306 vrouwen en 213
mannen.
2400 consultaties werden gegeven. November was de drukste maand omdat toen 4
psychologen in dienst waren. 421 consultaties werden gratis gedaan. In het medisch
centrum vinden deze psychotherapieën plaats. Zij zijn in de eerste plaats een sociale
hulp voor mensen met beperkte middelen of extreme armoede. De geestelijke
gezondheid wordt op die manier verbeterd in het district.
Van de 519 nieuwe patiënten waren er 178 kinderen, 128 adolescenten en 213
volwassenen.

Puriy Peru sloot aan bij de GRIS in 2015. Er werd een aanvraag ingediend voor
de projectsubsidies 2016.
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6.3 ANDERE
- Steunpunt Asielzoekers Lubbeek (SIAL)
- Amnesty briefschrijfgroep Lubbeek
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SIAL
STEUNPUNT INTEGRATIE ASIELZOEKERS LUBBEEK

Contactpersoon: D’aes Christine
christine.daes@telenet.be
Voorwoord:
Door omstandigheden werd het jaarverslag 2014 niet afgewerkt.
Hierbij dus zowel het jaarverslag van 2014 als dat van 2015.
Op zaterdag 11 juni 2015 is José Ghekiere overleden. Tot enkele maanden voor zijn
overlijden, vonden wij met SIAL bij hem in Het Geleeg in de Broekstraat in Lubbeek
een onderkomen. We vergaderden er, we gaven er les, we ontmoetten elkaar, het
was onze plek.
We blijven José voor zijn gastvrijheid altijd dankbaar. Mia, jij maakte het gebaar van
José concreet door je aanwezigheid en je ontvangst; ook aan jou onze dank.
De GRIS was een forum waar we de zorgen en de relevante informatie hierover
konden delen met allerhande mensen, verenigingen en organisaties, die vanuit zeer
diverse benaderingen bezig zijn met solidariteit over de grenzen heen. Waarvoor ook
onze dank!
SIAL structuur en doelstellingen
SIAL is een informeel netwerk, in 1999 gestart door inwoners van Lubbeek. Ook niet
Lubbekenaren zijn reeds jaren actief binnen onze groep. De werking functioneert op
basis van vrijwilligheid en consensus. De vluchtelingen hebben te maken met
personen die individueel de volledige verantwoordelijkheid dragen voor alles wat zij
zeggen en ondernemen, en niet met een 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 naar andere anderstalige nieuwkomers. 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.
Langs de vluchtelingen komen we soms ook in contact met hulpvragen van
autochtone Belgische mensen. Hierop gaan we in op dezelfde manier, steeds binnen
de grenzen van onze mogelijkheden.
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De vrijwilligers communiceren hoofdzakelijk via mail. Op een nieuwsgroep kunnen
mensen met een concreet engagement in de SIAL-werking, inschrijven voor nieuws
en overleg over noden, hulp en standpunten. Naar de buitenwereld toe
communiceert SIAL in de eerste plaats via het jaarverslag, en via mailings aan een
bredere verzendlijst.
Om belangrijke kwesties te bespreken worden er ad hoc overlegvergaderingen
bijeengeroepen.
Het Geleeg kon jammer genoeg niet meer dienen als ontmoetingsplaats. Dank zij de
parochie Sint Martinus hadden we de voorbije twee jaren weer een plaats ter
beschikking om overleg te plegen, vluchtelingen met een hulpvraag te ontvangen en
opnieuw Nederlandse lessen te organiseren.
Tussen verschillende vluchtelingenfamilies die elkaar hebben leren kennen via SIAL,
is er dikwijls spontane onderlinge hulp en ondersteuning.
Wij, vrijwilligers van SIAL, kunnen ook steeds beroep op hen doen voor hulp bij bv.
verhuis, tolken, ... . Zie ook verder: project Tolken op school, in het kader van
Gastvrij Lubbeek met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale
Loterij.
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.
- SIAL is lid van de GRIS en doet jaarlijks een aanvraag tot terugbetaling van
bepaalde werkingsonkosten voor de lessen Nederlands in het Geleeg: 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 5000 euro van het Armoedefonds van de KBS en richtte hiermee
een rollend fonds op voor intrestvrije leningen aan vluchtelingen om zo meer
mogelijkheden te bieden op het vlak van o.a. wonen, arbeid en opleiding.
In september 2010 ontvingen we de tweede schijf van 5000 Euro.
A. Jaarverslag 2014
1.FINANCIEEL:
Inkomsten: Giften van particulieren: 1550 Euro
Uitgaven:
Financiële en humanitaire steun: 404 Euro
- kosten school en buitenschoolse activiteiten voor enkele kansarme gezinnen
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- betaling eerste jaar premie familiale verzekering
- Humanitaire hulp om te overleven aan persoon zonder papieren
Leningen : 2677,21 Euro
Terugbetaald in 2014: 805 Euro
- Studie en schoolonkosten begin schooljaar
- Kosten beëdigde vertalingen documenten voor verblijfstitel
- Reparatie auto
- Energie onkosten
- Gezinshereniging
2. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
SIAL was lid van de voorganger van VWV, OCIV, en was stichtend lid van VWV in
2005.
Deelname aan informatieve sessies en werkvergaderingen van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen:
lunchcauserieën en Platformen Beleid en Beweging, Individuele begeleiding,
Algemene Ledenvergaderingen
- 13 mei viering 15 jaar individuele opvang van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dit
werd overschaduwd door de gedwongen ontruiming op hetzelfde moment van de
Jesu-kerk en gebouwen, waar mensen zonder papieren al geruime tijd een onderdak
gevonden hadden.
- 20 juni Wereldvluchtelingendag: SIAL trekker actie station Leuven: "Fair Play For
Refugees Wereldwijd slaan elke minuut acht mensen op de vlucht voor oorlog,
geweld of vervolging. Zij verdienen een eerlijke kans om in een veilig land hun leven
op te bouwen. Ook zij hebben recht op fairplay". Uitdelen van mini-vuvuzela’s.
Samen hebben we zo’n 100.000 toeters en flyers uitgedeeld.
- Migratiedenkdagen 27 maart en 9 oktober:
methodisch kader door HIVA , samenwerking ngo's en vrijwilligers
Finaal rapport op 10 december 2014. Consulteerbaar op de websites van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 11 11 11 en het Minderhedenforum.
Deelname aan Gastvrije gemeente met uitreiking van de prijzen op 21 november in
samenwerking met het Muntpunt Brussel
3.ANDERE ACTIES
- Ondertekenen Hart boven Hard
- Tekenen van petitie tegen de precaire situatie van staatlozen:
European Network on Statelessness <info@statelessness.eu>
Een aanzet tot oplossing voor (een deel van) de in België verblijvende staatlozen:
Het hof van beroep van Brussel besliste op 17 september 2014 dat een erkende
staatloze die niet-repatrieerbaar is, recht heeft op een verblijfskaart.
Het hof van beroep verwijst naar arrest nr. 1/2012 van het Grondwettelijk Hof. Het
nieuwe federale regeerakkoord belooft werk te maken van een wettelijke regeling.
- Contacten met Kind & Gezin en met de bevoegde minister over vraag om 0800
nummer te voorzien voor de contacten met Kind & Gezin. Het 078 nummer is immers
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betalend, voeg daarbij de soms lange wachttijden aan de telefoon. We kregen nul op
het rekest wegens budgettaire redenen. Welzijnszorg, dat mee op de hoogte was
van onze vraag, staat er volledig achter, en zal verder mee opvolgen.
- Samenwerking met PAREL (Perinataal Aanbod Regio Leuven): aanmelding van
enkele zwangeren; de geboden ondersteuning en socio-medische zorg is uitstekend
en werd zeer gewaardeerd door de betrokken families.
- 5 juni: bericht van Vlaamse Ombudsdienst: de ombudsdienst heeft onze klacht van
vorig jaar in verband met de eis om inkomsten te bewijzen voor het bekomen van
een studietoelage behandeld :
"Als u een aanvraag studietoelage indient en u bent erkend als vluchteling of
slachtoffer van mensenhandel, dan hoeft u voortaan niet langer uw inkomsten van 2
jaar voordien aan te tonen. In die gevallen kan Studietoelagen voortaan rekening
houden met het inkomen van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin die
verblijfstitel is verkregen."
4.INDIVIDUELE BEGELEIDING
- Langdurige begeleiding van kansarm gezin van erkende vluchtelingen: begeleiden
van schooluitstappen: financieel, motiveren van de ouders voor geven van toelating,
verzamelen van uitrusting (sneeuwklassen, ...).
Intensieve hulp bij schooltaken door buurvrouw en SIAL-contact
Begeleiden van zware medische behandelingen in hospitaal
- Begeleiding in naburige gemeente van kansarm gezin van erkende vluchteling en
illegaal verblijvende partner met jong kind: materiële hulp (voeding en kledij),
medische zorgen, contacten met OCMW, introductie bij Leren Ondernemen voor
voedselhulp en "babybabbel"
Verwijzing naar wijkgezondheidscentrum en naar gratis ziekteverzekering HIZV.
- Intensieve begeleiding van gezinsherenigers:
*Gezin 1 afkomst Mauritanië: individuele hulp voor studerende kinderen met
schitterend resultaat na 1 jaar OKAN alle drie geslaagd in TSO en TKO, in de klas
"op leeftijd".
* Gezin 2 afkomst Somalië: oudercontacten: vervoer en begeleiding van moeder naar
Hoger Instituut voor slechthorenden en blinden in Woluwe, medische begeleiding,
hulp bij verzamelen van documenten voor verhoogde kinderbijslag voor slechthorend
kind.
Opzoeken, begeleiden bij het zoeken naar opleidingen voor de andere kinderen.
Intensieve hulp door buren tijdens OKAN-periode en daarna, tot heden.
Gezin 3 Afghanistan: kleding, voeding, intensieve begeleiding van zwangerschap
met hulp van PAREL (zie verder)
- Toeleiding naar dienstenchequebedrijven voor vinden van werk.
- Weg wijzen naar Kringwinkel voor kleding en grote huishoudelijke apparaten
(Kringwinkel Hageland)
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- Doorverwijzing van vluchtelingen die van Lubbeek naar West-Vlaanderen en
Limburg verhuisden, naar plaatselijke vrijwilligersgroepen.
- We zochten en vonden enkele keren een tijdelijk onderkomen voor personen in
onwettig verblijf.
- Verkrijgen van Belgische nationaliteit: enkele positieve beslissingen van aanvragen
drie jaar en meer geleden, met de oude procedure van naturalisatie: met uitgebreide
brieven vanuit het SIAL-netwerk voor bewijzen van integratie.
Nieuwe procedure is eenvoudiger maar is kostelijk, vooral voor gezinnen: 150 Euro
per persoon.
- Contacten met Federale Ombudsman en DVZ in verband met onwettige eisen van
een naburige gemeente om bepaalde documenten beëdigd vertaald voor te leggen
vooraleer EU burgers met dubbele Tsjechisch-Russische nationaliteit in te schrijven.
De gemeente moest deze eisen intrekken. Ondertussen was zoveel tijd verlopen dat
een arbeidsaanbod niet meer geldig was en de familie haar start voor een geldig
verblijf gemist heeft .

5. NIEUWS EN EVENEMENTEN DIE ONZE WERKING RECHTSTREEKS
AANBELANGDEN
- Het Grondwettelijk hof, het Europees hof Rechten Van de Mens, rechtbanken,
moesten veel onterechte inperkingen van allerlei rechten en diensten vernietigen,
een greep uit deze soort beslissingen :
* Het Grondwettelijk Hof vernietigt in arrest nr. 1/2014 van 16 januari 2014 de
wetsbepalingen die de beroepsprocedure voor asielzoekers uit een 'veilig
herkomstland' bepalen. Daardoor hebben deze asielzoekers vanaf nu ook een
beroep in volle rechtsmacht + meervoudige asielaanvragen: vanaf 31 mei hebben nu
ook asielzoekers uit veilige landen en asielzoekers die meerdere asielaanvragen
indienden recht op een volwaardig beroep.
* Grondwettelijk Hof vernietigt uitsluiting van dringende medische hulp voor EU-burgers
en hun familie gedurende drie maanden (arrest nr. 95/2014 van het Grondwettelijk Hof
(GwH) )
* Eerder geweigerde OCMW-steun toegewezen met terugwerkende kracht na annulatie
ongegrondheidsbeslissing 9ter
* De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wees een medische regularisatie-aanvraag
(artikel 9ter Verblijfswet) af omdat de vereiste medicatie in het herkomstland aanwezig
is. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) zegt in zijn arrest nr. 126.269 van
27 augustus 2014 dat de DVZ dan met de meeste precisie en volledigheid duidelijkheid
moet geven over de informatiebronnen waarop hij zich steunt.
(Hierbij moet opgemerkt worden dat de DVZ daarna gedurende maanden identieke
beslissingen bleef nemen die dan telkens weer vernietigd werden door de RVV - een
betreurenswaardige praktijk ten koste van de rechtzoekende en respectloos tegenover
de RVV)
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- (Het volgende persbericht is als het ware profetisch voor wat we nu (in 2016)
meemaken)
Syriëcrisis: veilige toegang tot Europa, gezinshereniging
6 maart 2014 persbericht VwV:
‘Nu is het haast onmogelijk om op een veilige en legale manier naar Europa te
vluchten. Europa moet de te strenge voorwaarden voor een visum wegwerken en meer
resetelement-programma's doorvoeren' (resetelement is het uitnodigen van vluchtelingen
die gevlucht zijn naar een land waar ze echter niet beschermd worden).’
‘Europa moet ook de ingewikkelde procedures voor gezinshereniging vereenvoudigen.
Want die beletten families om terug samen te komen. Deze vluchtelingen hebben vaak
geen andere keuze dan hun leven in de handen van mensensmokkelaars te leggen
en een levensgevaarlijke vlucht te ondernemen. Een crisis van deze omvang vereist dat
Europa nu in actie schiet.’
- Persmededeling VWV 9 oktober: "Opnieuw zien we de wil om meervoudige
asielaanvragen in te perken, terwijl er nog nooit een evaluatie is gedaan naar het
waarom mensen nieuwe asielaanvragen indienen. Plots moet deze aanvraag schriftelijk.
Een schriftelijke aanvraag vergt uitgebreide juridische kennis en redactionele
vaardigheden. En er is nu al een tekort aan advocaten die het vreemdelingenrecht goed
beheersen."
- Afschaffing "cel psy" CGVS: onderzocht en ondersteunde vroeger asielzoekers met
psychische problemen. Het zwak punt ervan was dat dit alleen op vraag van de protection
officer gebeurde - zeer zelden dus. De cel is afgeschaft met de argumentatie dat de
protection officers deskundig genoeg zijn om hier zelfstandig mee om te gaan.

- Op 2 april werd op bevel van de onderzoeksrechter een inval gedaan in een aantal
woningen verbonden aan Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS), met
inbegrip van de privé woning van een van de voornaamste verantwoordelijken. VLOS
is een lidorganisatie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Er zou een onderzoek lopen
naar ‘huisjesmelkerij’ en ‘mensensmokkel’.
Geen enkele beschuldiging kon worden hard gemaakt.
Deze gebeurtenis veroorzaakte een grote verontwaardiging in vrijwilligerskringen
voor ondersteuning van vluchtelingen en daarbuiten. Maar gelukkig resulteerde ze
ook in een golf van solidariteit en een groter draagvlak voor de werking van VLOS
dan ooit.
- 28 juni: een oude eis van Vluchtelingenwerk Vlaanderen werd eindelijk ingewilligd:
Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen! Voordien was deze mogelijkheid
voorbehouden voor wie in België mag werken, in het geval van asielzoekers toen na
6 maanden procedure met een arbeidskaart.

- Op 14 oktober oordeelde het hoogste administratieve rechtscollege dat een SintTruidense school een Sikh-leerling niet mocht verbieden zijn tulband te dragen. Op
dezelfde dag stelde de Raad dat een andere scholengroep haar leerlingen het
dragen van een hoofddoek evenmin mocht ontzeggen.
De uitspraak werd en wordt door het GO! straal genegeerd en van de kant van de
politieke gezagsdragers blijft het oorverdovend stil. De vernederende en
45

discriminerende situatie van de hoofddoekdragende meisjes en de tulband- of
keppeldragende jongens op school blijft gewoon verder bestaan.
6. IN LUBBEEK
- 30 maart Sial op Wereldfeest Lubbeek. Een Tsjetsjeense vrouw (ondertussen
Belgische nationaliteit) bedankt SIAL publiek voor de ondersteuning en de sympathie
die ze mocht ondervinden.
- 16 mei: SIAL nodigt vluchtelingen uit op vertoning Afrika Filmfestival in zaal Santro
Binkom
In voorjaar en najaar: deelname aan Denkdag Migratie.
- Indienen van werking SIAL op "Gastvrije Gemeente" en aanwezigheid op de
uitreiking van de awards.
19 april: kledingruilbeurs op de dag van de Transitiegroep in Lubbeek: De resterende
kleding werd geschonken aan SIAL. Waarvoor dank!

- Op het OCMW liep een aanzet tot het oprichten van een LOI met een sisser af. Een
combinatie van slechte en dubbelzinnige communicatie door FEDASIl en een
overhaaste beslissing om het aangekochte huis - met verlies- weer van de hand te
doen, deden alle voorgaande beslissingen en goede voornemens teniet.

7.HET VERDRIET VAN TSJETSJENIË
18 december deelname aan avond in KVS "Russia unsencored" over
mensenrechtenschendingen in Rusland. Tsjetsjenië kwam uitvoerig aan bod. Het
was weer eens een pijnlijke confrontatie met de onbegrijpelijke tegenstelling tussen
het zelden of nooit erkennen van de nood aan een beschermingsstatuut van
Tsjetsjenen als vluchteling de laatste jaren, en de algemeen toegankelijke, zeer
gedetailleerde informatie over het schrikbewind van "president" Ramzan Kadyrov van
Tsjetsjenië. We maakten de laatste jaren van dichtbij de wanhoop mee van enkele
Tsjetsjeense families en van een alleenstaande man, waarbij het vluchtverhaal a.h.w.
"standaard" als "ongeloofwaardig" wordt bestempeld, medische expertiseverslagen
als niet relevant van tafel worden geveegd en alle documenten als "mogelijk gekocht"
worden afgedaan. Zelfs ondersteuning van een dossier door het BCHV (Belgisch
Comité voor Hulp aan de Vluchtelingen) mocht niet baten.
Eén keer kenden we in 2014 een goede afloop voor een Tsjetsjeense familie in een
naburige gemeente, dankzij samenwerking met OCMW, pro deo advocaten
vreemdelingenrecht en sociaal recht, met initiatief en coördinatie door SIAL. Ook
boden wij hen morele, psychologische en financiële ondersteuning (schoolkosten)
gedurende een periode in onwettig verblijf. Een sympathiserende huisbaas was ook
van onschatbare waarde. Er blijft een wrange nasmaak omdat de verblijfsvergunning
door regularisatie een rechtstreeks gevolg is geweest van een opeenstapeling van
fouten door de DVZ. Uitzonderlijk hebben die fouten, dank zij de deskundige hulp
van de advocaat, niet in het nadeel maar in het voordeel van deze
asielzoekersfamilie gespeeld.
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Een Tsjetsjeense familie met vier schoolgaande kinderen en een alleenstaande
Tsjetsjeense jonge man, die we jarenlang ondersteunden, vluchtten uit vrees voor
een gedwongen repatriëring na resp. zes en vier jaar, verder naar Frankrijk, van
waaruit zij enkele jaren later, toch nog gedwongen werden gerepatrieerd. Ze zijn nu
in Rusland op de vlucht en overleven ondergedoken in "eigen land". De zeldzame
contacten langs internet (telefoons worden afgeluisterd door de geheime dienst FSB)
zijn doordrongen van trieste heimwee naar de veiligheid en de warme contacten en
vriendschapsrelaties in België.
Hun tragisch wedervaren liep in 2014 als een pijnlijke rode draad doorheen de SIALberichten en blijft altijd op de achtergrond aanwezig in ons werk.

B. Jaarverslag 2015
1.FINANCIEEL
- Inkomsten:
Giften van particulieren: 1050 Euro
Subsidie Gastvrij Fonds voor tolkenproject op school:1000 Euro . Met de steun van
de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.
Werkingssubsidies Nederlandse les door gemeente Lubbeek: Krant "Wablieft" en
onkosten fruitsap:97,90 Euro
- Uitgaven:
* Tolkenproject: Gastvrij Fonds: 570 Euro uitgegeven in 2015
* Giften: 684,92 Euro
Buitenschoolse activiteiten en onkosten zee- en bosklassen
Hulp om te overleven voor een familie met zware medische en sociale problemen om
een plots wegvallen van een deel van hun inkomen te overbruggen.
* Aankoop fruitsap en abonnement Wablieft Nederlandse les
Leningen vanuit KBS rollend fonds (zie jvsl. vorige jaren) : 2044,67 Euro
Terugbetaald in 2015: 1365 Euro
- Studiekosten
- Advocaat
2.LIDMAATSCHAP
A. Vluchtelingenwerk Vlaanderen
- SIAL was lid van de voorganger van VWV, OCIV, en was stichtend lid van VWV in
2005.
Deelname aan informatieve sessies en werkvergaderingen van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen:
lunchcauserieën en Platformen Beleid en Beweging, Individuele begeleiding,
Algemene Ledenvergaderingen, vormingen, inspiratiedag
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- 19 juni tgv Wereldvluchtelingendag : SIAL trekker actie station Leuven slogan: ‘It
could be me, it could be you.’ Want mensen op de vlucht zijn zoals jij en ik: moeders,
vaders, kinderen, …
- 13 april: Deelname Stille mars: Amnesty International Vlaanderen, CIRÉ en
Vluchtelingenwerk Vlaanderen willen Europa op te roepen om humanitaire actie te
ondernemen met de volgende eisen:
De organisatie van een grootschalige reddingsoperatie
Het creëren van veilige toegangsroutes tot Europa
B. Gastvrij Netwerk
Installatievergadering op 26 februari. SIAL mede stichtend lid
Wat is Gastvrij Netwerk?
Vzw Gastvrij netwerk werd opgericht in maart 2015. De leden zijn voornamelijk lokale
vrijwilligersgroepen, vzw’s of feitelijke verenigingen in Vlaanderen en Brussel die
vluchtelingen helpen, sociaal-cultureel werk doen rond mensen op de vlucht,
informeren en sensibiliseren rond de thema’s van vluchten en integratie van
vluchtelingen.
Deze groepen hebben volledig eigenaarschap over hun lokale werking en zijn sterk
ingebed in contacten met lokale overheden, verenigingen en mensen uit de buurt of
gemeente. Sommigen zijn al vele jaren actief, anderen kwamen recent tot stand.
De missie waar Gastvrij netwerk zich voor inzet is een open en solidaire samenleving
voor mensen op de vlucht. Het doel is maatschappelijke verandering te realiseren ten
gunste van deze doelgroep.
3.ANDERE ACTIES
- Augustus: ondertekenen van het witboek 9 ter.
Hierbij een alinea uit de besluiten van dit lijvig document waarmee we het, met de
ervaringen van de laatste jaren, jammer genoeg alleen maar helemaal eens kunnen
zijn:
"De wetgever heeft de laatste jaren op onophoudelijke wijze beperkende
hervormingen aan deze procedure toegebracht met het oog op de bestrijding van wat
door de administratieve overheid als proceduremisbruiken werd voorgesteld. Dit werd
nochtans nooit in cijfers uitgedrukt, noch onderzocht.
We kunnen begrip tonen voor het feit dat de wetgever de medische regularisatie
heeft willen voorbehouden aan medisch ernstige situaties, meer bepaald door de
invoering van een “medische filter”. Toch leeft de huidige toepassing door de
Belgische administratie de voorschriften uit artikel 9ter niet na. " (Aan te bevelen
lectuur!)
Zie http://www.medimmigrant.be/uploads/Publicaties/Witboek%209ter%20NL.pdf
- berichten naar de media ivm berichtgeving over vluchtelingen.
*De Standaard publiceerde een reactie over het verplicht dragen van de badge voor
vluchtelingen uit de collectieve opvang.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160204_02108832
*Eveneens in De Standaard werd een opmerking opgenomen bij het interview met
minister Homans "Geen voorkeursbehandeling voor vluchtelingen".
http://www.standaard.be/cnt/dmf20151028_01943573
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*Zoals ook andere jaren bleven de menigvuldige verzoeken aan media en politiek om
de term "illegalen" niet te gebruiken wegens fout, kwetsend en beledigend, zonder
reactie.
4.INDIVIDUELE BEGELEIDING
- Langdurige begeleiding van kansarm gezin van erkende vluchtelingen: begeleiden
van schooluitstappen, intensieve hulp bij schooltaken door buurvrouw en SIALcontact
Begeleiden van zware medische behandelingen in hospitaal en thuis.
- Voortgezette begeleiding gezin afkomstig uit Somalië: oudercontacten: vervoer en
begeleiding van moeder naar Hoger Instituut voor slechthorenden en blinden in
Woluwe, opvolgen studies andere kinderen.
Vanaf het tweede trimester (januari 2016) verhuist een van de meisjes uit dit
Somalisch gezin, in het 5de jaar personenverzorging, naar Engeland, om daar verder
personenzorg en verpleegkunde te studeren. Het verbod om haar hoofddoek te
dragen op enkele stageplaatsen kon zij alleen maar als beledigend en vernederend
ervaren. We wensen deze enthousiaste en begaafde jonge vrouw alle succes!
- Bemiddeling en begeleiding bij conflict met de school, zoeken naar andere
onderwijsinstelling en begeleiden contacten met CLB voor nieuwe studiekeuze voor
jongen in een vluchtelingengezin dat we in 1999 onthaalden als asielzoekers in
Lubbeek.
- Veelvuldig hulp bij het verstaan- en begrijpbaar maken van administratieve
briefwisseling: van Woonleningfonds, van gemeente, van Ziekenfonds, van
Kinderbijslag, van OCMW, ...
- Vragen over de nieuwe nationaliteitswet kwamen enkele keren terug. Niet alleen
omdat de mensen zelf niet geheel zeker waren, maar ook omdat sommige
gemeenten (niet Lubbeek!) de wet verkeerd bleken te interpreteren en eisen stelden
die niet in de wet staan. Een afdruk van de regels en de wetteksten volstond
gewoonlijk om een en ander recht te zetten.
Veel vragen over gezondheidskosten: hoe vermijden dat een hospitalisatie te veel
kost, welke dokters rekenen de overeengekomen tarieven aan, derde
betalersysteem, inroomen bij ziek kind, ... .
5.NIEUWS EN EVENEMENTEN DIE ONZE WERKING RECHTSTREEKS
AANBELANGDEN
-Voortaan moet 215 euro betaald worden voor een verblijfsaanvraag op grond van:
art. 9bis Vw (regularisatie om humanitaire redenen, bijvoorbeeld van een erkende
staatloze, of van de ouder van een verblijfsgerechtigd derdelands kind of van een
meerderjarige derdelander of Belg, of van een vreemdeling met onredelijk lange
verblijfsprocedure, of van een vreemdeling in prangende humanitaire
omstandigheden, …). Dit zeer hoge bedrag heeft vooral tot gevolg dat het veel
mensen die tot hogergenoemde categorieën behoren zeer moeilijk tot onmogelijk
gemaakt wordt om nog een aanvraag tot regularisatie van hun verblijf in te dienen.
Wat allicht de bedoeling was.
- Algemene Vergadering RvV (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) bevestigt
ruime toepassing van medische regularisatie (artikel 9ter Verblijfswet)
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- Juli: Door schrappen van opvangplaatsen in de individuele opvangplaatsen en
andere subsidies, moet Vluchtelingenwerk drastisch besparen. Het gehele
management team wordt in vooropzeg geplaatst.
Later op het jaar kreeg Vluchtelingenwerk zo veel giften van particulieren en
bedrijven, dat de vooropzeg kon worden ingetrokken.
Juli: rapport Amnesty International over uitbuiting, mishandeling en terugdrijving van
vluchtelingen op de "Balkanroute": https://www.aivl.be/sites/default/files/bijlagen/sermacmigrationreportfinal.pdf
- 9 november: Asielzoekers mogen na 4 maanden asielprocedure, zonder beslissing
van het CGVS, werken, in plaats van na 6 maanden.
6.IN LUBBEEK
- Nederlandse les:
Sinds de opstart van het LOI in Lubbeek, zijn er weer Nederlandse lessen, samen
met kinderopvang.
We kregen hiervoor ruimte ter beschikking in het Parochiecentrum van Sint Martinus,
waarvoor onze dank!
- 14 juni SIAL op de Wereldmarkt in samenwerking met andere leden van de GRIS
en met het Octaaf op het domein Serclaes.
- 11 oktober: kledingruilbeurs op de dag van de Transitiegroep in Lubbeek: De
resterende kleding werd geschonken aan SIAL. Waarvoor dank!
- 22 oktober: vergadering SIAL in het parochiecentrum Sint-Martinus
- 1 november komt een Syrisch gezin in Lubbeek wonen. Ze hebben een
opvangplaats in een kazerne verlaten en komen zonder enige financiële hulp in een
appartement wonen. Gelukkig voor hen en voor de vrienden die hen (veel) geld
leenden, krijgt deze familie snel een erkenning zodat ze recht krijgen op leefgeld en
hun taal-en andere opleidingen kunnen volgen.
Ook konden ze zich dan inschrijven bij de ziekteverzekering en was de omslachtige
procedure om medische kosten door FEDASIL te laten betalen, verleden tijd.
We deden een oproep voor de inrichting van hun appartement en kregen een grote
respons.
- In november en december kwamen de families toe die in de drie huizen van het LOI
opgevangen werden.
We boden hen Nederlandse lessen aan en hielpen hen met kledij en ander
benodigdheden zoals buggy, babygerief, diepvriezer, ... . Voor de kinderen werden
extra activiteiten ingericht bij iemand van SIAL thuis.
We begeleidden hen naar het Huis van het Nederlands.
- Omdat de regelingen nog niet op punt stonden voor het bekostigen van
ontbrekende kledij, treintickets om naar DVZ of de advocaat te gaan, heeft SIAL
sommige kosten voorgeschoten tot ze door het OCMW terugbetaald werden.
- Vanaf half november: start van project Lubbeek Gastvrije Gemeente "tolken op
school", met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale loterij.
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Vooral de VBS Sint Martinus en ook de GBS Linden, heeft van dit project gebruik
gemaakt om de nieuw aangekomen Arabisch sprekende leerlingen in de basisschool
te helpen met hun start op school.
Er was 1000 Euro om per opdracht van minstens twee uren, een vrijwillige tolk te
vergoeden. De scholen sturen zelf de opdracht van de vrijwilligster aan. SIAL zoekt
de vrijwilligers en coördineert de afspraken. Door ziekte van de Afghaanse vrijwilliger,
konden tot hiertoe alleen de Arabisch sprekende kinderen op deze manier extra
ondersteund worden.
- OCMW:
* Op de website van het OCMW staat sinds de oprichting van een Lokaal Opvang
Initiatief (LOI) een oproep voor vrijwilligers om te helpen voor de opvang van
asielzoekers. Ze mogen zich melden op het OCMW. Daar worden deze vrijwilligers,
behalve voor tolkopdrachten, doorverwezen naar SIAL.
* 15 september: eerste overleg SIAL-OCMW: met voorzitter, hoofd sociale dienst,
maatschappelijk werker voor vrijwilligerswerking. Open uitnodiging voor
samenwerking waarbij ook verzekering van de vrijwilligers in het vooruitzicht wordt
gesteld.
* 28 december : tweede overleg met de uittredende voorzitter en diens opvolger
vanaf januari.
De kwestie van het verzekeren van de vrijwilligers die met het OCMW willen
samenwerken voor de ondersteuning van de vluchtelingen, wordt verder onderzocht.
* Ook in 2015 herhaalden we onze oproep aan het OCMW om de halfjaarlijkse
voedselpakketten samen te stellen met uitsluitend basisproducten zoals rijst, bloem,
melk, ... en zeker groente, vlees en fruit in blik of bereide voedingswaren te
vermijden.
Toch vroegen ook dit jaar weer mensen om het fruit in blik, vanillepoeder, rijstpap in
blik en zelfs pasta (wordt door veel bevolkingsgroepen zelf bereid met bloem, eieren
en water) terug te nemen en aan anderen door te geven.
Wat we niet kwijt geraken, geven we aan Bezorgd Om Mensen in Tienen. Maar daar
is deze soort voeding bij velen ook niet welkom.
7. FEDASIL Noodopvang en opvangcentrum in Lubbeek
De federale ministerraad besliste op vrijdag 30 oktober 2015 dat er in Lubbeek in
een leegstaande loods op de ambachtenzone Sint-Maartensberg een
opvangcentrum ingericht zou worden voor 300 asielzoekers.
- 9 november: eerste infovergadering met massale belangstelling van zo'n 600
personen.
Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie en titelvoerend burgemeester
van Lubbeek, gaf er samen met Fedasil een toelichting en beantwoordde vragen.
De powerpoint van FEDASIL kan je hier bekijken:
http://lipsfiles.lodgon.com/projects/glubbeek/attachments/1447339446730/ppt%20BU
URTINFORMATIE%20Lubbeek.pdf
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- Tot half december verbleven de vluchtelingengezinnen en alleenstaanden in een
industriële loods. Stapelbedden waren van elkaar gescheiden met houten wanden en
lakens.
Daarna verhuisden ze naar metalen woonunits. Daarin bevinden zich alleen bedden
en een kast. De sanitaire blokken zijn aparte containers en de maaltijden en alle
gemeenschappelijke activiteiten vinden plaats in de loods.
Wegens ontbrekende infrastructuur is er geen kledingbedeling meer in het centrum.
De mensen worden verwezen naar het kringloopcentrum waar ze tot een bedrag van
50 Euro de kleding aan halve prijs kunnen kopen.
Ook voor het personeel was het behelpen wegens ontbreken van accommodatie
voor administratief werk, gespreksruimten, onvolledige invulling van het
personeelsbestand ... .
- Vanaf eind november: deelname aan de verschillende activiteiten van vrijwilligers
in het asielcentrum: Nederlandse lessen, huistaakbegeleiding, "baliefunctie",
kinderanimatie, vrouwengroep, praktische hulp, ...
- 23 november: eerste infovergadering voor vrijwilligers. Ongeveer 60 personen
wonen de vergadering bij, waarvan er tussen de 25 en de 30 regelmatig actief zijn in
het centrum.
BESLUITEN
- Voor 2014 en 2025: Een deel van de renteloze leningen langs het rollend fonds van
de KBS ligt bij kansarme families die niet direct vooruitzicht hebben op meer
middelen om de schulden af te betalen. Voor sommigen is er wel een vooruitzicht op
langere termijn, voor anderen is dit niet zo duidelijk.
We zullen nogmaals bekijken of sommige schulden definitief kunnen kwijtgescholden
worden met een overdracht een som van de rekening van de giften naar die van het
rollend fonds van de KBS.
- 2014 was een jaar dat vooral in het teken stond van intensieve begeleiding van
enkele families en alleenstaanden. De Nederlandse les was minder een
groepsgebeuren.
2015 startte met evenveel bekommernis en arbeid rond individuele begeleidingen,
maar in de tweede helft kwamen de gevolgen van de problemen rond de opvang van
de asielzoekers daar nog bovenop.
De persoonlijke contacten met vroeger ondersteunde vluchtelingen blijven doorlopen.
Zo weten zij ons te vinden als ze een probleem ondervinden, maar ook om ons goed
nieuws te melden van henzelf of hun kinderen, over studies, diploma's, werk,
huwelijk, geboorte, ... .
- Zowel langs Vluchtelingenwerk Vlaanderen als vanuit het OCMW, kwam enorm
veel hulpaanbod bij SIAL terecht; zoals elke jaar waren er ook vluchtelingen bij die
we vroeger geholpen hebben .
Dit is hartverwarmend en onze actieve groep is sterk uitgebreid. Ook zorgt de
uitgebreide verzendlijst voor snelle en grote respons op hulpvragen voor materiële en
andere noden.
De coördinatie van dit alles vraagt echter een deskundigheid en een omkadering die
we niet hebben.
We hopen dat meer georganiseerde structuren dit van ons zullen overnemen.
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Wij danken al wie de SIAL-werking op een of andere manier ondersteund heeft !

SIAL ontving 97.70 euro in 2015 van de subsidies voor lidorganisaties van de
GRIS

Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek
Contactpersoon: Marianne Costeur
marianne.costeur@gmail.com

Overzicht activiteiten 2015
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.
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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 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.
De kaars en prikkeldraad zijn het symbool van Amnesty. De prikkeldraad staat voor
gevangenschap, de kaars symboliseert de hoop, het leven. Een oud Chinees
gezegde verwoordt de boodschap van Amnesty: het is beter een kaars te ontsteken
dan de duisternis te vervloeken.
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, mail of fax 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
drie 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 drie
brieven schrijven. Gemiddeld nemen een tien tot twaalf leden deel aan deze
bijeenkomst. De andere leden schrijven hun brieven thuis.
De voltallige Amnestygroep Lubbeek heeft ook in 2015 meegewerkt aan de 11.11.11
actie, meer bepaald aan de ‘catering’ van het St. Maartensvuur.

De amnestybriefschrijfgroep Lubbeek ontving in 2015 een subsidie van 250
euro ter ondersteuning van de maandelijkse briefschrijfavonden
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6.4 SCHOLEN
- GBS De Stip Linden
- GBS Pellenberg
- VBS St. Martinus Lubbeek
- VBS De Linde
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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 2015 zette onze school de samenwerking verder met de school Cyendajuru,
gelegen in het zuiden van Rwanda, in de sector Simbi.
Professor Luk Cannoodt blijft contactpersoon voor de STip in Linden en de school in
Cyendajuru.
Het oudercomité, in samenwerking met de leerkrachten en ouders van de Stip,
blijven dankzij de transparantie en het welslagen van de samenwerking, geloven in
dit project. Jaarlijks houdt het oudercomité een gedeelte van de winsten opzij om het
project financieel te steunen.
Natuurlijk willen we dat de samenwerking ook een pedagogische meerwaarde biedt,
dat onze kinderen er iets van leren maar vooral ook een open houding leren
aannemen t.a.v. andere culturen. Om de wereld van de Rwandese kinderen wat
dichter naar België te brengen, proberen we onze leerlingen te informeren en te
betrekken via actieve voordrachten, integratie van verschillende thema’s in onze
lessen wereldoriëntatie ( vb water, speelgoed, naar school…), kofferwerking,
projectweken.. .
Zo kwam Kevin Muhire, als kind wonende te Simbi, maar nu gevestigd in België, op
29 januari 2015 vertellen over de school en het leven daar. Op voorhand mochten
onze leerlingen vragen stellen: wat willen we weten over de school en de kinderen
daar? De directeur verzamelde de vragen en synthetiseerde ze in thema’s die op
voorhand doorgegeven werden aan Kevin. Hij maakte aan de hand van de gekregen
input een power point presentatie. Op die manier kon hij gemakkelijk inspelen op het
niveau en de interesses van onze leerlingen. Tevens bracht hij speelgoed en andere
voorwerpen mee die veel enthousiasme, verwondering en zelfs bewondering
opleverden.
Later op het jaar hielden we een schoolfeest. Ook daar werd weer aandacht besteed
aan het project door een tentoonstelling neer te zetten met foto’s, brieven,
tekeningen… Zoals elk jaar ging er ook nu weer een deel van de opbrengst van ons
schoolfeest naar het project , dit maal 2000 euro. Deze werden besteed aan de bouw
van drie extra klassen in de basisschool. Later zouden daar de kleuters
ondergebracht worden. De bouw van twee van deze klassen werd gesubsidieerd
door het Departement Onderwijs van het District Huye, op voorwaarde dat de school
voldoende middelen kon verzamelen om de bouw van de derde klas zelf te betalen.
Dankzij de financiële steun van de Gemeentelijke Bassisschool De Stip in Linden en
de Basisschool PARIDAENS in Leuven die ook door de directie van de Stip warm
gemaakt werden om de vastenvoettocht dit jaar in het teken van Simbi te plaatsen,
werden voldoende middelen gegenereerd om de bouw tot een goed einde te
brengen.
Wanneer Luk in België is, brengt hij steeds een bezoek aan de school in Linden. In
2015 gebeurde dit 2 maal. Hij bezorgt ons dan foto’s, een dankbrief van de directie
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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.

Er werd een aanvraag ingediend voor de projectsubsidies 2016 van de gemeente
Lubbeek. Er werd geen beroep gedaan op de werkingskredieten.
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Gemeentelijke basisschool Pellenberg ‘School 3212’
Contactpersoon: Clits Kristien
kristienclits@gmail.com

Eén van onze visies is dat we het belangrijk vinden om onze leerlingen van jongs af
aan sociale houdingen en waarden mee te geven onder andere door te kijken met
open blik naar de wereld. 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. Daarom bieden we nog steeds fair-trade drankjes aan
tijdens de pauze.
“School met een hart” in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen dat deel
uitmaakt van de internationale Rode Kruis Beweging. Overal ter wereld werken zij
volgens dezelfde principes die zijn vastgelegd in de zeven fundamentele beginselen
(menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid,
eenheid, universaliteit)
In oktober kleurde onze school rood. En ja, bloed doneren mag pas vanaf je 18de
maar sensibiliseren kan best zo vroeg mogelijk. Enkele leerkrachten startten de week
met een knap toneeltje om de problematiek uit de doeken te doen. Tijdens deze
korte voorstelling daagden zij onze school uit.
1.Iedereen moest het liedje “Bloed geven doet leven “ aanleren en luidkeels
meezingen.
2.Onze school moest 50 nieuwe bloedgevers zoeken en registreren. Leerkrachten,
ouders, familie, kennissen , vrienden enz. werden aangesproken en we konden 61
nieuwe donoren op onze teller schrijven. Ten slotte moesten we op vrijdag , wanneer
de mensen van het rode kruis langskwamen , zorgen dat onze school rood kleurde.
En of ze rood kleurde , we waren echt een school met een hart. Een geweldig thema
waar we de Pellenbergse jeugd enthousiast mee maakten.
Vluchtelingen in school 3212. De vluchtelingencrisis beheerst al een tijdje het
nieuws. De verhalen van kinderen en minderjarigen die hopen op een betere
toekomst grijpen ons naar de keel. Het kon niet anders of we moesten hiermee aan
de slag. Het moment dat er vluchtelingen in Lubbeek werden opgevangen was het
moment om deze problematiek aan te kaarten. Niet veel later mocht onze school
enkele vluchtelingenkinderen welkom heetten. Onze kinderen en leerkrachten
stonden er alvast voor open en de vluchtelingen werden fantastisch opgevangen. Ze
kregen dagelijks een taalbad. Op deze manier hopen wij dat ze zich vlug thuis voelen
in ons land en dat ze een mooie toekomst kunnen uitbouwen.
Op kleuterniveau ging het spelenderwijs aan toe en kwamen thema’s aan bod uit de
onmiddellijke leefwereld van deze ukkies. Afrika, 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 en Chinese spelletjes. Er werd wereldmuziek
beluisterd, ze dansten op Afrikaanse muziek en probeerden zelfs djembé te spelen.
De kleuters leerden woordjes in vreemde talen en zongen een Afrikaans lied.
En…..ze proefden ook van gerechten uit andere landen. U merkt het zowel op
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klassikaal als individueel niveau werd er op alle domeinen rond verschillende thema’s
gewerkt.
In december nam 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. Gedurende het ganse schooljaar brachten
zij ook maandelijks een bezoek aan het bejaardenhuis. Deze bezoekjes worden echt
wel geapprecieerd door de bejaarden. 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.
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 (buitenlandse kinderen, kinderen met een handicap, kinderen
in het ziekenhuis, kinderen in een instelling, kinderen die leven in armoede, dit zijn
allemaal uiterst kwetsbare kinderen in onze samenleving). 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. Zo leerde elk verhaal, gebaseerd op concrete feiten, ons de
leefwereld kennen van Nour, Obi, Sira en Fabio. De leefsituaties van deze vier
kinderen vergeleken we dan met onze leefsituatie in België.
Elk schooljaar wordt er in de lessen levensbeschouwing gewerkt rond de
Damiaanactie. Dit is een hulporganisatie die zich geruime tijd inzet voor de leprapatiënten. 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. Dit jaar werd Congo in de kijker geplaatst. De daaropvolgende
lessen werden de fragmenten verder uitgediept en naar goede gewoonte verkochten
we de Pater Damiaanstiftjes.
GBS “School 3212” = School met hart voor iedereen.
GBS Pellenberg is een gemeentelijke school en kan sinds 2014 geen beroep meer
doen op werkingskredieten van de GRIS (cfr. nieuw subsidiereglement)
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Sint-Martinusschool Lubbeek
Contactpersoon: Tine De Vos, Maria Sprengers, Katrien Van Huffelen
vbs.lubbeek@scarlet.be
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking
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. Zij keken vooral naar de ketnet –
uitzendingen met Niels Destadsbader die peter is van de Damiaanactie. In elke klas
en in de gangen werden campagneaffiches gehangen.
februari – maart
Broederlijk delen
Tijdens de vastenperiode werd er in de hele basisschool gewerkt rond het thema van
Broederlijk Delen: Plan(t) de toekomst
Met een openingstoneel wordt iedereen op de hoogte gebracht van de
campagne
“Plan(t) de toekomst!”
De leerlingen maken kennis met de 25-jarige Ibrahima. Net zoals vele andere
jongeren, wil hij zijn eigen toekomstplannen waarmaken. Liefst op het platteland,
want daar is hij thuis. Maar de uitdagingen in Senegal zijn groot: er is een tekort aan
water en de gronden zijn uitgeput. Vele jongeren trekken daarom noodgedwongen
naar de stad, op zoek naar een job. Maar ook daar is het overleven.
Door te investeren in duurzame familiale landbouw helpt Broederlijk Delen jongeren
om hun eigen toekomst te planten/plannen. De kinderen ervaren tijdens deze
campagne (op hun niveau) dat allerlei dingen die zij als vanzelfsprekend vinden, voor
vele kinderen niet zo vanzelfsprekend zijn. Ze ervaren hoe het kan zijn om in
armoede te leven, om honger te hebben, om onvoldoende water te hebben.
Gedurende de gehele vasten wordt tijdens de godsdienstlessen met dit thema
gewerkt.
Hiervoor gebruiken we de materialen die Broederlijk Delen aanbiedt.
Ze leren hoe Broederlijk Delen naar oplossingen zoekt, zodat deze mensen weer zelf
in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Ze zoeken naar gelijkenissen en
verschillen tussen verschillende culturen.
Vele klassen proberen ook zeer concreet kennis te laten maken met de cultuur,
nodigen mensen uit, doen een uitstap, verzamelen attributen, symbolen, koken een
sobere maaltijd,...
Tijdens de vastenperiode organiseren we ook een vastenvoettocht voor de hele
basisschool.
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We zamelen dan geld in voor verschillende organisaties: dit jaar werd de opbrengst
verdeeld onder de Damiaanactie, Broederlijk Delen, “Kom op Appels” tegen kanker
en het Centrum voor Blindegeleidehonden We steunden ook de organisatie die kort
bij onze school aansluit: Artsen zonder Vakantie.
Boeteviering
Er was een boeteviering, voorbereid door het 4de en 1ste leerjaar.
Klompvoetenactie
Kleuters en leerlingen van eerste, tweede en derde leerjaar verzamelen schoenen
voor de klompvoetenactie van Jos Swinnen, een verpleegkundige die samenwerkt
met “Artsen zonder Vakantie”. Hij werkt als vrijwilliger bij “ Artsen zonder Vakantie” in
Afrika.

september- oktober
Vlaamse vredesweek
De Vlaamse vredesweek had als thema “stop haat, praat”.
Dit jaar sloten we de Vlaamse vredesweek met de ganse school af. Per klas werd er
een witte vredesduif gemaakt. Op deze vredesduif werd een vredeswens
geschreven. Elke klas mocht zijn vredeswens komen voorlezen. De vredesduiven
werden in de boom van onze sprookjestuin gehangen en blijven daar een gans
schooljaar hangen.

Saved by the bell:
Vrijdag 3 oktober vertelde elke leerkracht over “saved by the bell” in de klas. We
sloten de dag af met een kort woordje over de actie en zongen ook het themalied
“Ting, tingeling”. 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.
december
Welzijnszorg
Tijdens de advent sloten we ons aan bij Welzijnszorg.
We werkten het thema “Iedereen beschermd tegen armoede?” uit in de klassen, na
het kennismaken van het thema in de vorm van een toneelvoorstelling voor de hele
basisschool.
OCMW
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Het vierde leerjaar bezoekt het OCMW.
Soep op de stoep
Met onze tweejaarlijkse “Soep op de stoep”-actie vragen we aandacht voor de
armoedeproblematiek en zamelen we geld in om lokale armoedeprojecten te
ondersteunen.
Deze actie ging woensdagmiddag 10 december door aan twee ingangen van onze
school.
De vrije basisschool St.Martinus ontving 196 euro werkingskosten van de GRIS.
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Vrije basisschool De Linde
Contactpersoon: directiedelinde@skynet.be

Onze school heeft dit schooljaar terug een sponsortocht ingericht ten voordele van
11.11.11 (meer dan 1000 euro)
De week ervoor hebben de leerlingen lesmomenten gehad over het jaarthema:
sociale zekerheid voor iedereen.
Verder
kregen
onze
leerlingen
ook
themanamiddagen
over
de
vluchtelingenproblematiek en de Belgische hulp in het Zuiden bij rampen (B-FAST).
Verder brengen ieder jaar ouders die een project steunen in het Zuiden hier verslag
van uit.
We steunden ook een Music for Life actie en brachten ruim 1500 euro bij elkaar voor
BEDNET.
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