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      Aan alle gemeenteraadsleden van Lubbeek 

      Aan alle leden van de GRIS 

            Aan alle medestanders voor een betere  

     Internationale Samenwerking 

 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
 

 Het is misschien wat ongepast om over het economische en financiële 

rampenjaar 2008 toch goed nieuws te brengen.  
Wat de impact van de recessie zal zijn op ontwikkelingslanden is vandaag 
inderdaad nog niet goed gekend, maar de veelbesproken 

‘millenniumdoelstellingen’ van de Verenigde Naties, dé meetlat van de strijd 
tegen de armoede, beginnen goede partiële resultaten te vertonen. Het betreft 
wereldwijd basisonderwijs, kindersterfte, aids en malariabestrijding en 

internationale samenwerking. Uiteraard is er nog een lange weg te gaan, maar elk 
beetje hoop doet leven! 
 

 Op lokaal Lubbeeks vlak was er voor I.S. in 2008 eveneens goed nieuws. 
Het budget I.S. steeg tot 9000 euro, weliswaar nog slechts 0.053% van de 
gemeentebegroting, maar toch alweer wat dichter bij de 0.7%, die ook België in 

de VN beloofde tegen 2010! 
De projecten rond duurzaamheid werden in 2008 verder ontwikkeld, mede dank 
zij de benoeming van de duurzaamheidambtenaar. De duurzaamheidspiegel en het 

fairtradelabel krijgen stilaan een groter draagvlak en komen dichter bij de 
bevolking.  

Dank zij een geheel vernieuwde website www.grislubbeek.be  werd over dit alles 
ook steeds adequater gecommuniceerd. 
 

 Wat de aangesloten lidorganisaties in 2008 gerealiseerd hebben laten we 
ze liever zelf vertellen. Zie maar naar de individuele rapporten in dit jaarverslag! 
 

 Goed nieuws is er niet om bij de pakken te blijven zitten. Eind 2009 is 
deze legislatuur halfweg en zal een bijsturing van het beleid I.S. noodzakelijk 
zijn. We verwachten alleszins nieuwe initiatieven, zowel vanuit de werkgroepen 

van de GRIS als vanuit de inspiratie die het gemeentelijke beleidsplan 2007-
2013 ons aanreikt. 
 

 
 

Johan Flamez, voorzitter GRIS 



Wie was er lid van de GRIS in 2008? 
 

 
 
  

De GRIS verenigde in 2008 vierendertig personen.  
 
 

 
Er waren 16 stemgerechtigde leden: zij vertegenwoordigen de lokale 
actiegroepen in Lubbeek, waarvan het lidmaatschap bekrachtigd werd door het 

college van burgemeester en schepenen. 
De 5 afgevaardigden van de politieke partijen, 1 voor het OCMW en de 
schepen I.S. en enkele ambtenaren, zijn als niet stemgerechtigd toegevoegd.  

Er waren ook 8 niet stemgerechtigde sympathiserende leden aangesloten, 
waarvan 5 uit het onderwijs. 

 
 
 
De 34 ingeschreven personen vertegenwoordigen: 

 
 

1. Negen Lokale Actiegroepen: 
-  11.11.11., Amnesty International, Broederlijk Delen, Roemeniëcomité, 
Vredeseilanden, Welzijnszorg en Wereldsolidariteit (KWB-Lubbeek) 
- Het Geleeg (fair trade, rechtvaardige voeding) en SIAL(steunpunt integratie 
asielzoekers Lubbeek)  
- Linden groet Linden is in 2008 toegetreden. 
 
2. Een vertegenwoordiger en actief medewerker van Artsen zonder Vakantie. 
 
3. Twee jeugdverenigingen 
 
4. De vijf Lubbeekse politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad 
en het OCMW Lubbeek. 
 
5. De vijf onderwijsinstellingen van Groot-Lubbeek. 
 
 
 
 



 

Contactpersonen: 
 
Voorzitter 

Johan Flamez   Tel: 016/73 48 98 
johan.flamez@belgacom.net  
 
Ondervoorzitter 
Christine D’aes   Tel: 016/82 26 44 

cdaes@yucom.be  
 
Secretaris    Tel: 016/63 52 51 

Guy Sprengers 
Guy.sprenger@telenet.be  
 

Penningmeester  
Pieter Laga    Tel: 016/62 09 41 
piet.laga@skynet.be  

 
De schepen Internationale Aangelegenheden 
 
Mevr.Vanbever Martine  Tel 016/47 97 00 
Gemeentehuis, Gellenberg 16 
 
Martine.vanbever@lubbeek.be  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOORSTELLING VAN DE KERNLEDEN 
 
 

 
11.11.11. 
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. Elk jaar wordt die afgerond met een groots 
concert. 

Contactadres: Piet.Laga@skynet.be 
 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
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: M_Costeur@hotmail.com 
 
 
BROEDERLIJK DELEN/ WELZIJNSZORG 
Zijn ngo's die sensibiliseren (hier) en projecten (in het Zuiden) ondersteunen: 
Broederlijk Delen ‘Omdat het Zuiden plannen heeft’ 
en Welzijnszorg 'Armoede uitsluiten’. 
Beide campagnes bieden materiaal en mogelijkheden (scholen, jeugdgroepen, 
parochies) vooral tijdens de campagneperiodes. 
Ook KLJ-Lubbeek voert jaarlijks actie voor B.D in onze gemeente 
Contactadressen 
Lubbeek: Mia.Ulens@belgacom.net 
Linden: chris.laes@gmail.com  
 
 
Het GELEEG 
Infocentrum dat, al meer dan 25 jaar, tracht de cirkel van 
onrecht te doorbreken met in de eerste plaats aandacht 
voor “Rechtvaardig voedsel voor iedereen”.Vanuit het 
gezamenlijk streven naar meer solidariteit functioneert 
Het Geleeg elke zaterdag als plaatselijke wereldwinkel. 
Contactadres: Mia.Ulens@belgacom.net 
 



 
ROEMENIECOMITE 
Het RC verleent humanitaire hulp aan het Roemeens adoptiedorp LUPSA. Het 
dispensarium en de infrastructuur van de school werden vernieuwd en er werd 
een sportveld aangelegd. Regelmatige bezoeken onderhouden het contact, ook 
met de plaatselijke politici. 
Contactadres: Jaakwillemse@hotmail.com  
 
 
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: cdaes@yucom.be 
 
 

VREDESEILANDEN 
Ongebonden ngo met zetel in Leuven. Sleutelt aan voedselzekerheid, duurzame 
landbouw en organisatieversterking in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en 
Vlaanderen. Het jaarlijkse campagneweekend is in januari. 
Contactadres: Gerda.Liekens@scarlet.be  
 
 

WERELDSOLIDARITEIT  
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. 
KWB-Lubbeek geeft WS gestalte in onze gemeente. 
Contactadres: Guy.Sprengers@pandora.be 
 
 

ARTSEN ZONDER VAKANTIE 

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

 
 

 
 



 

LINDEN GROET LINDEN 

De vereniging heeft tot doel contacten te leggen, tussen de inwoners van 
gelijknamige gemeenten of deelgemeenten in binnen- en buitenland, ten einde 
blijvende vriendschappelijke betrekkingen tussen deze gemeenten te vestigen en 
die op elke mogelijke wijze te bevorderen en te verdiepen, dit ten gunste van de 
bevolking van Lubbeek, in het algemeen en de jeugd in het bijzonder. 
De aangesloten gemeenten zijn:Linden/Beers ( Nederland),Linden/Brabant 
(België ), Linden/Holstein (Duitsland), Lalinde/Dordogne (Frankrijk), 
Linden/St.Georgen am Walde (Oostenrijk) en Lalin (Pontevedra – Spanje) 
Contactadres: luc.schepers@skynet.be  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat deed de GRIS in 2008? 
 

 
 

I. Besturen en Vergaderen  

 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) bestaat uit de schepen Internationale 

Samenwerking (IS), afgevaardigden van de zetelende politieke partijen en het 
OCMW, een ambtenaar en alle personen die hun aanvraag tot lidmaatschap 

hebben ingediend. Wie stemgerechtigd lid wil worden moet daarvoor de 
goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen krijgen. 
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 2008 gebeurde dat vier maal (16.01, 17.04, 25.09 en 04.12) Er werden in 
totaal 57 aanwezigheden genoteerd. 

 
Het Dagelijks Bestuur (DB), uitgebreid tot de kerngroep van 7 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 2008 kwam het DB vier maal samen (27/3, 18/6 en 26/11) met in totaal 23 
aanwezigheden. 
 

Er waren in de loop van 2008 drie werkgroepen actief: de duurzaamheidspiegel, 
de fairtradetrekkersgroep en de werkgroep Afrika Filmfestival. 
De werkgroep ‘Duurzaamheidspiegel’ vergaderde vier maal (22/01, 07/05, 23/10 

en 16/12). De trekkersgroep rond Fairtrade vergaderde twee maal (23/10 en 
11/12) en de werkgroep Afrika Filmfestival vergaderde drie maal (5/3, 20/3 en 
22/12)  

Op 21/04 waren er twee deelnemers aanwezig op de vormingsavond over 
gemeentelijke I.S.-werking van de provincie Vlaams Brabant . 
Er waren twee afgevaardigden van Lubbeek aanwezig op de studiedag 

Fairtradegemeenten in Vlaams Brabant op 29/11 te Leuven.  
 
 

 
 



 

II. De agenda in 2008 

 
Tijdens elke ALV werden de activiteiten van de lidorganisaties opgevolgd in hun 

planning, uitvoering en evaluatiefase en werd er informatie uitgewisseld over 
actiemodellen en themata. Er was telkens een agendapunt financies, waar zowel 

de werkingstoelages als de projectsubsidies aan bod kwamen. 
 
De belangrijkste zorg van de GRIS in 2008 bestond uit de evaluatie van de 

beleidsprioriteiten 2007-2013, de goedkeuring van de resolutie en de oprichting 
van een trekkersgroep om de gemeente Lubbeek het Fair Trade label te laten 
verwerven en de verdere uitwerking van de ‘Duurzaamheidspiegel’ als optimaal 

meetinstrument voor een duurzaam beleid.  
De aanwerving van een duurzaamheidambtenaar voor de gemeente Lubbeek 
betekende hiervoor een aanzienlijke steun. 

 
 
 

 
 

A. Beleidsprioriteiten 2007-2013 

 
 

Tijdens de eerste helft van 2008 stond het beleidsplan 07-13, voorgelegd door 
de schepen I.S., voortdurend op de agenda. Na herhaald overleg en besprekingen 

binnen het dagelijkse bestuur en de ALV, werd een evaluatietekst opgesteld en 
overhandigd. Accenten werden gevraagd voor duurzaamheid, voor integratie en 
samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen, voor enkele concrete 

thema’s (zoals het fairtradelabel) en voor enkele nieuwe thema’s (zoals ethisch 
beleggen van gemeentegelden)  
Er werd aan de schepen gevraagd hiervoor een dynamische communicatie te 

voeren en een gepast budget te voorzien.  
Zelf beloofden we een regelmatige evaluatie en bijsturing en een aanpassing van 
onze eigen website. 

 
 
 

 
 

 



 

B. Samenwerkingsverbanden in 2008 

 
 
1. De duurzaamheidspiegel  

 
Onder begeleiding van Deirdre Maes van VODO (Vlaams Overleg Duurzame 
Ontwikkeling) werd een werkgroep opgericht met vertegenwoordiging van de 

MAR (milieuraad) en de GRIS Lubbeek om de ‘Duurzaamheidspiegel’ uit te testen 
op het Lubbeekse beleid. Deze duurzaamheidspiegel is een soort nulmeting. 

Lubbeek fungeert daarbij (samen met Bierbeek) als pilootgemeente in deze 
materie.  
De eerste fase (toetsing van het instrument) werd afgerond met de publicatie 

van een werkboek, een website en een CD-rom. Er werden zowel door de MAR als 
door de GRIS de hun betreffende thema’s besproken en ingevuld tijdens hun 
algemene ledenvergaderingen. Het resultaat daarvan werd op het internet 

ingebracht. Zie www.duurzaamheidsspiegel.be  
 
In de loop van 2009 zal dit naar een groter publiek worden overgedragen. 

 
 
 

 
2. Fair Trade 

 
De gemeenteraad van mei 2008 keurde de resolutietekst, aangebracht door de 
GRIS en ingediend door de schepen Martine Vanbever, die Lubbeek 

Fairtradegemeente moet maken, goed.  
Zie www.grislubbeek.be  
Binnen de GRIS werd een trekkersgroep opgericht. Deze bestond aanvankelijk 

uit de vertegenwoordigers van de vier politieke partijen die zich engageerden, 
enkele vertegenwoordigers van de GRIS en de duurzaamheidambtenaar Benita 
Van Hurck. Onder meer door een oproep in het gemeentelijke informatieblad en 

door persoonlijke lobby, is deze groep ondertussen aangegroeid tot een 
dertiental leden. Deze zal in de loop van 2009 de zes vereiste criteria proberen 
te verwezenlijken. 

 
 
 

 



3. Het Afrikafilmfestival Leuven in Lubbeek 
 

Op initiatief van Rina Rabau, vertegenwoordiger voor Sp.a Lubbeek in de GRIS, 
werd besloten om in 2008 deel te nemen aan het Afrikaans Filmfestival Leuven. 
Organisator Guido Huysmans werd uitgenodigd op een ALV en een werkgroepje 

nam alle nodige voorbereidingen ter harte om dat ook te realiseren. Op vrijdag 
25 april 08 werd de film ‘Mijn Congo’ van An Mulders in aanwezigheid van de 
regisseur en een vertegenwoordiger van MEMISA, onder grote belangstelling van 

een 120-tal aanwezigen getoond in zaal Santro te Binkom. Met dit onverhoopte 
succes werd meteen het voornemen genomen om dit initiatief in 2009 te 

herhalen.  
 
 

  C. Opvolging activiteiten van de lidorganisaties 

 

Er waren in de loop van 2008 enkele wijzigingen in de vertegenwoordiging. 
- Ivan Godfroid, immer al stuwende kracht binnen het dagelijks bestuur, 

emigreerde naar Canada, en verliet dus de GRIS. We danken hem voor zijn 
zeer gewaardeerde inbreng! 

- Benita Van Hurck werd als duurzaamheidambtenaar lid van de GRIS. 

Welkom! 
- ‘Linden Groet Linden vzw’ werd lid van de GRIS en wordt 

vertegenwoordigd door Luc Schepers en Flor Oyen. 

- Rina Rabau verhuisde naar Mechelen en werd voor de Sp.a vervangen door 
Freya Verlinden.  

- Hilde Rombauts werd toegevoegd aan de adressenlijst van de GRIS en 
vertegenwoordigt het oudercomité van GBS Linden, dat een 
ontwikkelingsproject in Isimbi (Rwanda) steunt. 

- Chris Laes vervangt Lut Rubben voor Werkgroep Solidariteit Linden. 
- Rita Pauwels (op pensioen) wordt voor VBS Lubbeek vervangen door Tine 

De Vos. 

- Greet De Prins kijkt voortaan mee vanuit Brussel voor 11.11.11. in plaats 
van Wim Merckx. 

 

Er werden agendapunten voorgesteld door de lokale werkingsgroepen van 

11.11.11., Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Wereldsolidariteit (KWB 
Lubbeek), Artsen Zonder Vakantie, Linde Groet Linden, SIAL 
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen) en de VBS Linden (het Isimbiproject) en 

Lubbeek.  
Hiervoor verwijzen we naar de verslagen van de lidorganisaties verder in dit 
jaarverslag. 

 



 

- Daarnaast werd er aandacht besteed aan het jaarverslag 2007 en de 
voorstelling er van op de gemeenteraad van 30 april. 
- Het concert in Linden door het solidariteitskoor ‘Kontrarie’ ten voordele van de 

mobiele school van Bram Vermeulen uit Linden (organisatie Broederlijk Delen en 
11.11.11.) werd door de GRIS gepropageerd en gesponsord. 

- Het voorstel van de GRIS aan het CBS Lubbeek om waterkaraffen van ‘Music 
for Life’ aan te schaffen voor het serveren van leidingwater, kreeg geen gevolg. 
- Afspraken over het gebruik van de adressenlijst van de GRIS leidde tot een 

aanpassing van het huishoudelijke reglement. 
Er werd nagegaan of medewerkers van gemeentelijke adviesraden wel voldoende 
verzekerd zijn, wat inderdaad het geval is. 

- Tenslotte stond de actualisering van de website van de GRIS vaak op de 
agenda. 
 

 
 

  D. Financies 

 
Het budget Internationale Samenwerking bedroeg in 2008 totaal 9000 euro. Dit 
is ten aanzien van 2007 een groei van 3500 euro of 63%!  

Dit bedrag vertegenwoordigt 0.052% van het gemeentebudget. 
 
 

A. De werkingskredieten. 

 

In 2008 beschikte de GRIS over 3000 euro aan werkingskredieten om de kosten 
van de lidorganisaties bij het organiseren van hun non-profitaktiviteiten te 
ondersteunen.  

De volgende activiteiten werden gesponsord (zie ook verder in het overzicht): 
- Nederlandse lessen SIAL/Het geleeg 
- Afrika Filmfestival Lubbeek 

- Het 11.11.11. concert en de deur aan deuromhaling 
- Het St. Maartensvuur 
- VBS De Linde met de 11.11.11. kalender en Wereldreis 

- Fiestanzania bij het optreden van Kontrarie te Linden 
- Kosten van infopanelen, de website en de rekening van de GRIS 

 

 
 



 

B. Projectsubsidies 

 
Er werden voor het budget van 6000 euro voor 2008 in totaal zes projecten 

ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen  
- participatie van de burgerbevolking van Centraal Afrika (11.11.11.) 

- Renovatie bijscholen Lupsa Roemenië (Roemeniëcomité) 
- Medische zending BOKO Benin (Artsen Zonder vakantie) 
- Fruitverwerkingseenheid door vrouwen in Senegal (Vredeseilanden) 

- Mutualiteitsuitbouw in Guatemala (Wereldsolidariteit) 
- Antipersoonsmijnenproject APOPO in Tanzania en Mozambique (Anita 

Huybens klaprozenproject) 

 
De GRIS onderzocht de voorstellen en adviseerde ze allen ontvankelijk en binnen 
de criteria van het subsidiereglement. Ze zijn  gesitueerd over de drie 

continenten en werken met valabele partnerorganisaties. De betrokkenheid van 
en naar de Lubbeekse bevolking werd bevraagd en ook hier voldeden de zes 
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 zes projecten elk 1000 euro subsidie toe te kennen. 
De gemeenteraad van december 2008 volgde dit advies. 
 

 
 

  E. De Webstek 

 

www.grislubbeek.be  

 
 
Er werd in 2008 een nieuwe template ontwikkeld door Jan De Vilder uit 

Pellenberg. Guy Sprengers ging bij hem in de leer en werd de nieuwe webmaster 
van de GRISwebstek. Hij actualiseerde de inhoud en maakte het geheel 
gebruiksvriendelijker. Hij kreeg daarvoor ook vanuit Brussel schouderklopjes en 

felicitaties. 
Er is ook een link gerealiseerd vanuit de gemeentelijke website. 
 

De website combineert informatie over de structuur, de historiek en de 
actualiteit van de GRISwerking. U vindt er onder andere de 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, 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, zoals het overlijden van Anita Huybens, het vertrek van Ivan Godfroid 
naar Canada of de reacties van Lindenaar Jessica Devliegere vanuit Ramallah op 

de actuele crisis in Gaza. 
 
Tenslotte onderhoudt de redactie een kalender met een overzicht van vorming 

en activiteiten in Lubbeek en omstreken. 
 
De eindredactie is in handen van Johan Flamez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Rekeningen  &  balans  Werkingskredieten 2008 
 

    

Inkomsten 2008 

     

Overdracht 2007   3521,93 

Subsidie 

2008  ontvangen op 28/11/2008 3000,00 

Intrest op zichtrekening  1,61 

Totaal inkomsten   6523,54 

 

Uitgaven 2008 

     

datum betaling beneficiant reden bedrag 

21/jan/08 Het Geleeg consumpties tijdens Nl-les 13,50 

3/apr/08 SABAM Afrika Film Festival 14,19 

29/apr/08 vzw Bevrijdingsfilms A.F.F.: huur filmfactuur nr. 158/2008 106,00 

19/jun/08 

KULeuven 

Dir.Techn.Die aankoop rode loper voor A.F.F. 9,00 

1/jul/08 J. Flamez terugbetaling kosten panelen A.F.F. 7,00 

23/jun/08 G. Sprengers 

terugbetaling abonn. STONE Website 

HOST 37,00 

30/sep/08 ETHIAS 

verzekering SANTRO Volkorenconcert 

11.11. 30,45 

4/okt/08 Fiesta'nzania onkosten benefietconcert 24/05/08 442,00 

24/okt/08 AXA-verzekeringen verz. Kerk Binkom Volkorenconcert 11.11.11 54,16 

17/nov/08 SABAM  Sint-Maartensvuur 26,61 

17/nov/08 Nelma drukkerij drukwerk Volkorenconcert 448,38 

18/nov/08 Christine d'aes terugbet. cateringkosten koorleden  161,97 

18/nov/08 vzw 11.11.11. 

kosten campagne (aff., verzek., vrijwill., 

kalend. 184,00 

23/nov/08 Jef Ryckeboer terugbet, panelen & verf publiciteitspanelen 62,00 

25/nov/08 SABAM Volkorenconcert - voorschot 32,85 

4/dec/08 SABAM Volkorenconcert - saldo 127,90 

9/dec/08 Het Geleeg consumpties tijdens Nl-les  111,76 

9/dec/08 VBS De Linde 

werkingssubs.: kalenders en abonn. 

Wereldreis 161,10 

24/feb/09 SIAL abonnement Wablieft 26,00 

31/dec/08 KBC onkosten zichtrekening (raming) 12,00 

 

Totaal bestedingen in 2008    2067,87 

  

 Saldo    4455,67 

 

 



 

SIAL 

Steunpunt integratie asielzoekers Lubbeek 

 

Contact:  
Christine D’aes. 
 

Belangrijke wijziging: de website van SIAL (www.sial.tk) is niet meer actief.  
De website van de GRIS www.grislubbeek.be bevat een link naar 
http://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligers/ 

waar u ons kan aanklikken op het kaartje, of onder onze provincie. 
 

1. SIAL structuur en doelstellingen 

SIAL is een feitelijke vereniging met een losse structuur, zonder hiërarchie, 
en 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 "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.  

 
SIAL biedt ondersteuning aan vluchtelingen met en zonder papieren. Velen 
kennen we van sinds hun toewijzing aan het OCMW van Lubbeek. Ze wonen in 

Lubbeek, Tielt-Winge,Tienen, Leuven, Oud-Heverlee, Leefdaal, Gent, Brussel, 
Antwerpen ... .  SIAL stelt zich ook open naar vluchtelingen die met ons in 
contact komen als vrienden of kennissen van onze Lubbeekse asielzoekers en 

ook naar andere anderstalige nieuwkomers niet-kandidaat politieke 
vluchtelingen in Lubbeek. Zij zijn welkom in onze lessen Nederlands en binnen 

de grenzen van onze mogelijkheden kunnen zij ook een beroep doen op onze 
hulp in het algemeen. 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 inwoners. Zo bezorgden we ook aan enkele kansarme Belgische 
mensen kleding en appelen en hielpen we hen met een verwijzing naar een 

advocaat.  
 



De vrijwilligers communiceren hoofdzakelijk via mail. Daartoe werd een 

nieuwsgroep opgericht waar mensen met een concreet engagement in de 
SIAL-werking kunnen op inschrijven. Naar de buitenwereld toe communiceert 
SIAL in de eerste plaats via zijn website en via occasionele oproepen in het 

gemeentelijke infoblad. De vaste afspraak op de les Nederlands op 
zaterdagmorgen in het Geleeg biedt een uitstekend overlegmoment. Om 

belangrijke kwesties te bespreken worden er ad hoc overlegvergaderingen 
bijeengeroepen. 

 

 
Tussen verschillende vluchtelingenfamilies die elkaar hebben leren kennen via 
SIAL, is er spontane onderlinge hulp en ondersteuning.  

Wij, vrijwilligers van SIAL, kunnen ook steeds beroep op hen doen voor hulp 
bij verhuis of andere klussen in het kader van het SIAL-werk. 
Zij zoeken actief mee naar materiaal dat andere vluchtelingen nodig hebben. 

Zij doen ook beroep op ons om kennissen en vrienden van hen te helpen  
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 (voorheen OCIV)  

SIAL werkt mee met de campagnes van Welzijnszorg tegen armoede en 

sociale uitsluiting. 

 

MIDDELEN 

 

De vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk. 

De lokalen van het Geleeg worden gratis ter beschikking gesteld aan SIAL 
voor de lessen Nederlands. 
Veranda en tuin van een gezin in de Broekstraat staan elke 

zaterdagvoormiddag ter beschikking voor de kinderopvang tijdens de lessen 
Nederlands. 
Een lokaal voor bewaring van reservekleding en huishoudgerief wordt gratis 

ter beschikking gesteld van SIAL door de Zusters Dominicanessen.  
SIAL is lid van de GRIS en doet jaarlijks een aanvraag tot terugbetaling van 

bepaalde werkingsonkosten: 
- wekelijks glaasje fruitsap voor de deelnemers aan de lessen  
Nederlands in het Geleeg 

- materiaal voor de lessen: o.a. abonnement op "Wablief" 
 
SIAL is erkend door Vakantieparticipatie als armoedesteunpunt om 

daguitstappen en vakanties aan sterk verminderde prijs aan te bieden 



KBS 

 
SIAL diende in 2007 een project in bij de Koning Boudewijn Stichting: een 
rollend fonds voor het verlenen van microkredieten zonder interest. 

In 2007 kreeg SIAL 5.000 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 wonen, 
arbeid en opleiding. Dank zij dit fonds konden we ook dit jaar tientallen 
interestloze leningen geven aan een twintigtal personen: aankopen van 

huishoudtoestellen, schoolkosten, opleidingen, stookolie (de goedkoopste 
leveranciers vragen dikwijls een cash betaling!), overbruggen van periode van 
inkomensverlies door werkloosheid en ziekte, laattijdige uitbetaling van loon 

of toelagen. 
 
In 2008 leende SIAL sommen van 10 Euro tot meer dan 2000 Euro aan 

alleenstaanden en gezinnen.  
Voor meer info hierover kan u surfen naar de website van de KBS 
http://www.kbs-frb.be 

Onder “publicaties” vind u  
“Armoede en sociale uitsluiting in België. Een gids voor schenkers” 

Op pagina 66 staat de bijdrage over het rollend fonds-project van SIAL 
 
 

 
GIFTEN tvv SIAL 2008 

Predicatie welzijnszorg Linden: 30 Euro 

particuliere giften:  
100 Euro 
25 Euro (doorstorten van klimaatwijken) 

rechtstreeks aan 1 familie zonder papieren: 75 Euro 
 

bankrekening SIAL 

734 - 0031115 - 84 
Gerda Liekens SIAL 

3210 Linden 
 
 

 
 
 

 



 2. SIAL lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

Op de algemene vergadering van 27 april 2005, werd SIAL officieel 
stemgerechtigd lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (voorheen OCIV). 
“Platform Beleid & Beweging” van VWV: 

- 6 maart 2008. Op de agenda o.m.: Korte evaluatie actie vrijwilligerswerk 
Politieke actualiteit, Uitwerking jaarplan 2008: activiteiten en acties de 

komende maanden (overzicht), evaluatie asielwet, evaluatie opvangwet, 
Kaderstandpunt Asiel en Migratie 
- 5 november 2008: ‘Juridische ondersteuning aan asielzoekers’  

- op 15 oktober 2008: het programma en voorbereidingen van de Trefdag op 
30 november, het standpunt rond resettlement – hervestiging, de integrale 
nota rond alternatieven voor detentie 

Deelname aan:  
- De voorbereidende vergaderingen om de visietekst voor de 
vrijwilligersgroepen op te stellen. 

- De campagnestuurgroep van 12 juni ter voorbereiding van de trefdag. 
- 4 juni event: “Inaccessible Europe" Atelier des tanneurs, 1000 
Brussel:Annemie Turtelboom, Mr Jonathan Faull (dir. gen. van departement 

van de EU commissie voor justitie en vrijheid en veiligheid), Bjarte Vandvik 
(secr. gen. ECRE), Henning Mankel (auteur en amb. van het EU jaar voor 

interculturele dialoog), Valentin Achak Deng (Sudanese "lost boy" , 
protagonist van het boek "What is the What") 
- 4 juni  "inleiding op het Europees asielbeleid vandaag", voor de leden van 

Vluchtelingenwerk. 
- 30 november: trefdag met persconferentie door VWV “Vluchten doe je niet 
uit vrije wil” 

 
We volgden de regeringsonderhandelingen over migratie en 
regularisatiebeleid. 

 
Op  7 augustus  kwam een medewerker van Vluchtelingenwerk naar Lubbeek 
en vergezelde gedurende 1 dag een medewerker van SIAL bij  bezoeken aan 

enkele vluchtelingen om de werking van SIAL op het terrein te leren kennen. 
's Avonds was er nog een samenkomst met SIAL-medewerkers, waar we een 

vragenlijst beantwoordden over de werking van SIAL. 
 
 

 
 
 



We deden veelvuldig beroep op de hulp van de diensten van 

Vluchtelingenwerk: 
* Landeninfo om informatie in te winnen over de huidige toestand in Somalië, 
om interne vluchtmogelijkheden te onderzoeken voor familieleden van 1 van 

onze vluchtelingen 
* Studieadvies: over problemen bij het United Nations Color project 

(opleiding tot verpleegkundige voor vluchtelingen met een niet erkend 
medisch of verpleegkundig diploma) 
* onthaal: hulp bij het opvolgen van de verblijfsvoorwaarden na het bekomen 

van een voorlopige regularisatie van het verblijf. 
* tientallen vragen aan de juridische helpdesk (samenwerking tussen 
Vluchtelingenwerk en het Vlaams Minderhedencentrum) over recht op steun, 

asielprocedure, rechten van mensen zonder papieren, gezinshereniging, recht 
op werk en op opleiding, regularisatie, ...  
 

SIAL kreeg een exemplaar van het jaarverslag van Vluchtelingenwerk, het 
pedagogische dossier van UNICEF over opsluiting van kinderen, rapporten 
over detentie van vreemdelingen, toegang tot juridische hulp aan opgesloten 

vreemdelingen,  resettlement (meer info op www.vluchtelingenwerk.be)  
 

SIAL nam deel aan de campagne met als centraal  thema: “Wat is een 
vluchteling”. Met de baseline: “Vluchteling wordt je niet uit vrije wil” wilde 
VWV de noodzakelijke “bescherming” van vluchtelingen in the picture 

plaatsen.  De campagne was bedoeld voor een ruim publiek. We verdeelden 
promotiemateriaal:  
affiches met het gezicht van Jan Decleir en Phara De Aguirre, met de 

verhalen in de folder van Hazim Kamaledin en Alexander Sillich.  
 

Op 18 maart nam SIAL deel aan de actie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

en Amnesty International: aan het station van Leuven, uitdelen van flyers 
met een pleidooi voor het opvangen van vluchtelingen uit Irak in het kader 
van resettlement. (meer info op www.vluchtelingenwerk.be) 

 
Enkele vrijwilligers van SIAL namen deel aan manifestaties voor regularisatie 

van mensen zonder papieren in Brussel en Antwerpen. 
We namen actief deel aan de handtekeningactie “desesperado.be” voor een 
spoedige realisatie van de omzendbrief omtrent regularisatie van mensen 

zonder papieren volgens het regeerakkoord van maart 2008. 
 

 

 



Vorming 

- Opvolgen van de nieuwsbrieven van het VMC over vreemdelingenrecht, 
diagon@@l,  e-fugee, medimmigrant nieuwsbrief, briefing door 
Vluchtelingenwerk over de actualiteit  

- Februari: “Roots met Taboe” Studiedag door de provincie Vlaams-Brabant 
over sexualiteit en cultuurraad 

- April: studiedag over integratie en naturalisatie, door Integratiecentrum 
“Foyer” Brussel 
- 20 november: studiedag “Mensen zonder wettig verblijf in de Belgische 

samenleving”. Organisatie ISPO KULeuven 
 
 

 
3.De lessen Nederlands 

Het hele jaar door organiseert SIAL wekelijkse  les Nederlands op zaterdag 

van 10u tot 12 u.  
Plaats: vergaderzaaltje van "Het Geleeg", Broekstraat, Lubbeek.  
Lesgevers: 4 vrijwilligers met rolbeurt plus 3 vervangers . 

Vervoer (geen openbaar vervoer naar Lubbeek centrum op zaterdagmorgen!) 
met een wisselend aantal vrijwilligers. 

Kinderopvang: 3 vrijwilligsters. 
Aanwezige deelnemers aan de lessen Nederlands: 2 à 4 vrouwen. 
Opvang kinderen: 2 tot 10 kinderen tussen 1 en 13 jaar oud, in het huis en de 

tuin van een gezin in de Broekstraat. 
In de zomermaanden gingen we verschillende zaterdagen naar het provinciale 
domein te Kessel-Lo. 

In augustus was er de jaarlijkse petanque-voormiddag 
 
De lessen vormen door hun vast ritme en plaats een ontmoetingsmoment en 

een steunpunt voor de rest van de werking van SIAL. Het belang van de 
lessen reikt verder dan het aanleren van de taal.  
We maken frequent gebruik van het weekblad “Wablief”, dat in eenvoudige 

taal, een overzicht geeft van de actualiteit.  
De laatste 20 minuten zijn er voor een informeel ontmoetingsmoment, maar 

betekenen voor velen ook een kans om zich met een of ander probleem tot 
iemand van SIAL te wenden. Indien er geen eenvoudige of snelle oplossing 
kan gegeven worden, wordt een afspraak gemaakt met iemand van SIAL om 

op een ander moment bij de vluchteling thuis een en ander te bespreken. 
 



 De mensen die we al lang kennen, volgen meestal een intensieve opleiding in 

de week, of werken voltijds. Voor de enkele families waarvoor de lessen heel 
belangrijk blijven, blijven we deze organiseren.  
Voor sommigen is het soms de enige gelegenheid tot het spreken van het 

Nederlands en tot sociaal contact. 
De vertrouwensband met de kinderen bevordert de goede samenwerking met 

de scholen. 
 

Een vrijwilligster gaf het hele jaar individuele lessen Nederlands aan een 

vluchtelinge met het doel een betere job te kunnen vinden in de verkoop. 
 
4. Materiele hulp 

- In natura: kleding, dekens, huishoudgerief, schoolbenodigdheden, 
babygerief, meubilair en fietsen werden ingezameld en verdeeld door SIAL-
leden en door de vluchtelingen  

Hulp bij verhuis en bijeenzoeken en bezorgen van meubilair voor de nieuwe 
woonst van enkele gezinnen 
- Vervoer naar het hospitaal, de huisarts, de werkgever, les Nederlands, de 

winkel (maandinkopen met de auto voor grote gezinnen), de school 
(ouderavonden), consultatie Kind en Gezin, culturele uitstappen, ... 

- Begeleiding bij praktisch rijexamen 
- Kleine herstellingen in de huizen of aan fietsen, en hulp in de tuin. 
- Herstel en installatie van PC bij een studente hoger middelbaar onderwijs, 

bezorgen en installatie van enkele PC's  bij mensen thuis. 
- Aankoop in het groot van appels, peren en aardappelen bij producenten van 
Lubbeek, en levering aan de vluchtelingen en andere Lubbekenaren zonder 

auto en met weinig financiële middelen. Zoals vorig jaar, hebben we ook dit 
jaar omwille van de toegenomen armoede, het fruit voor sommige families 
gratis bedeeld i.p.v. doorverkocht.  

-  Financiële steun: Voor de kinderen: extra uitgaven voor sport en cultuur, 
binnen of buiten de school. Bekostigen van speelpleinen voor 4 kinderen van 1 
gezin, groepsactiviteiten. 

- Voor de volwassenen: tussenkomst in onkosten van scholing, opleiding, en 
participatie aan het verenigingsleven - gemeenschappelijke culturele, 

sportieve en ontspanningsactiviteiten 
- Dringende humanitaire hulp 
- Leningen:  zie hoger onder “middelen” - KBS  

- Enkele gezinnen en alleenstaanden, die een definitieve verblijfsvergunning 
hebben, of die zeker zullen krijgen, kregen een tussenkomst van 30 Euro, 
voor de betaling van de eerste premie voor een familiale verzekering. 



Iedereen krijgt individuele info en begeleiding voor het afsluiten van dit 

contract. 
- Project Welzijnszorg: voor 1 persoon werd tussenkomst van 500 Euro 
gegeven voor een opleiding voor het behalen van een rijbewijs B. 

 
5.Sociale hulp 

 

Werk  

 

De theoretische mogelijkheid die de ontvankelijk verklaarde asielzoekers 
hebben om te werken, is in de praktijk zeer moeilijk te verwezenlijken. 
Het immatriculatieattest, dat elke maand verlengd moet worden, schrikt vele 

potentiële werkgevers af. 
Maar zelfs mensen met een definitieve verblijfsvergunning en soms zelfs de 
Belgische nationaliteit, hebben het zeer moeilijk om aan een job te geraken.  

Voor laaggeschoolden is de organisatie "Wonen en werken" zeer 
toegankelijk. De mensen zijn ook over het onthaal en de begeleiding aldaar 
zeer opgetogen.  

 
De arbeidskaart C, wordt door de meeste asielzoekers onmiddellijk 

aangevraagd en vlot verkregen. Zij is 1 jaar geldig en moet 6 weken voor de 
vervaldatum opnieuw aangevraagd worden. Om verschillende redenen wordt 
deze noodzakelijke hernieuwing dikwijls niet gedaan. Op het ogenblik van de 

eerste aanvraag, kennen de mensen nog geen Nederlands en begrijpen dus 
niet alle instructies. Blijkbaar kijken werkgevers niet na of de arbeidskaart 
op het ogenblik van de indienstneming of in de loop van de tewerkstelling nog 

geldig is. Ook de consulenten van de VDAB en het personeel van de 
vakbonden lieten na hierop te wijzen. Dit heeft grote gevolgen: de 
werknemer bouwt geen sociale rechten op in de periode dat hij geen geldige 

arbeidskaart had en deze dagen tellen niet mee voor het berekenen van het 
recht op werkloosheidsuitkering, ook al is zijn verblijfsstatuut wettig en 
worden alle bijdragen betaald. De werkgever riskeert zelfs een boete voor 

illegale tewerkstelling! Dit laatste is de reden waarom gedupeerden geen 
klacht indienen: ze zijn hun werkgever dankbaar voor de job en willen hem 

niet in de problemen brengen.    
De sociale dienst van het OCMW Lubbeek werd ook al met dit probleem 
geconfronteerd en volgt de geldigheidsdatum van de arbeidskaarten bij 

asielzoekers en geregulariseerden met tijdelijke verblijfsvergunning nu zelf 
op. 

 

 



Medisch 

 
Medimmigrant was een enorme hulp voor de problemen van sommige mensen 
zonder papieren, om recht te hebben op dringende medische zorgen.  

- Uitleg over de formaliteiten bij de mutualiteit. Afspraken met medici en 
paramedici (tandarts, kinesist). Contacten met artsen voor hulp aan mensen 

die nog niet (pas toegekomen) of niet meer (uitgeprocedeerden) aangesloten 
zijn bij een mutualiteit. 
Hulp bij de communicatie met de medische hulpverleners. Een bijzonder 

probleem blijft het beheersen van de kosten: er is onvoldoende aandacht 
vanwege vele medici, paramedici en administratieve medewerkers van de 
ziekenhuizen voor de uiterst beperkte financiële draagkracht van mensen met 

een minimuminkomen. Hospitalisatie in tweepersoonskamer (in plaats van 
gemeenschappelijke kamer), dure behandelingen, medicatie en/of onderzoeken 
met een beperkte of onbestaande terugbetaling door de mutualiteit, worden 

zonder waarschuwing of overleg toegepast. SIAL gaat zo veel mogelijk mee 
om een behandelingsplan af te spreken in overeenstemming met de financiële 
draagkracht. 

- Opvolging van de therapeutische voorschriften en de eventuele problemen in 
verband met traditionele overtuigingen en regels hieromtrent. Uitleg bij de 

bijsluiters van geneesmiddelen. 
- Contacten en opvolgen van consultaties bij Kind & Gezin  

 

 

Administratief  
 

- Hulp bij invullen en opvolgen van aanvragen voor studiebeurzen en 
kinderbijslag. 
- Hulp bij contacten met gemeentelijke administratie, politie, bankinstelling, 

sociale zekerheid, .... 
 
 

Juridisch 

 

- Optreden als vertrouwenspersoon in het contact met de sociale dienst van 
de politie te Tienen en te Leuven. 
- Hulp bij het opzoeken van juridische informatie bij problemen met werk of 

huurcontracten. 
- Hulp bij het zoeken van een advocaat voor de asielprocedure of voor het in 
beroep gaan tegen een beslissing van het OCMW.  

- Hulp bij de communicatie met de advocaat: 



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

nodige administratieve stappen te zetten, die door de advocaat gevraagd 
worden en om de nodige documenten te verzamelen.  
- We worden nog steeds geconfronteerd met uitbuiting door sommige 

advocaten, vooral bij uitgeprocedeerde vluchtelingen. Deze advocaten 
schrikken er niet voor terug om, in ruil voor grof geld, waardeloze 

“procedures” in gang te zetten, met de belofte van “90% resultaat”.  
- Contacten met het CGVS voor info en voor het verkrijgen van documenten. 
 

 

School 
 

- Hulp bij het zoeken naar een onderwijsinstelling.  
- Communicatie met de school i.v. m. kinderopvang, maaltijden, turnlessen, 
buitenschoolse activiteiten, contact helpen leggen met het CLB. 

- Begeleiding op oudercontactavonden. 
- Begeleiding van huistaken:dit is een moeilijk punt omdat het een tijdrovende 
en intensieve taak is. Voor 3 kinderen van het lager onderwijs is het toch 

gelukt om een vaste begeleiding te organiseren. 
- Auxilia zorgde voor een vrijwillige hulp van een lerares wiskunde voor een 

kind van het 6de leerjaar. SIAL betaalde de dossierkosten. 
 

Enkele vrijwilligers van SIAL zijn contactpersoon voor de school, zowel 
directie als leerkrachten, om info of problemen door te geven en samen te 
werken aan oplossingen.  

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

schoolteam.  

 
 
Huisvesting  

 
We hopen dat de toetreding tot het SVK sommige families alsnog zal toelaten 
om in Lubbeek te (blijven) wonen. 

 

 

Regularisatie en naturalisatie 
 

Voor verschillende personen en families schreven vrijwilligers van SIAL 
persoonlijke brieven om hen te ondersteunen voor hun vraag tot regularisatie 
van hun verblijf op basis van art.9 art.3 van de vreemdelingenwet of voor hun 

vraag tot het bekomen van de Belgische nationaliteit. 
Hulp bij problemen ten gevolge van statuut van staatloosheid. 



 

 
6.Contact en samenwerking met het OCMW  

 

Signaleren van diverse noden en problemen aan de sociale dienst en aan het 
beleid en meewerken aan het oplossen van problemen. 

 
Alle openbare vergaderingen van de OCMW-Raad worden bijgewoond door 
minstens 1 vrijwilliger van SIAL, om zich te informeren over het beleid. 

 
Positieve evoluties in 2008 

 

- Of de contacten met de sociale dienst goed of stroef verliepen was sterk 
afhankelijk van het feit met wie van de sociale assistenten moest 
samengewerkt worden. Over het algemeen verliep de samenwerking positiever.  

- Stookolie- en gasleveringen en herstellingen aan de installaties werden tijdig 
gedaan. 
- In de openbare zittingen van de OCMW-raad is er meer inhoudelijk debat 

over sommige belangrijke beleidspunten: het LSB, het huur- en woonbeleid, de 
problematiek van mensen zonder wettig verblijf, financiële beslissingen i.v.m. 

facturen, investeringen en het gunnen van werken of aankopen. 
 - Verschillende leden van de Raad geven blijk van een kritische en 
constructieve ingesteldheid. In  beleidsbesluiten en in beslissingen van sociale 

dossiers  van vluchtelingen die we volgen, bleek meermaals een consequente 
sociale bekommernis: het recht op een menswaardig bestaan voor iedereen, 
zoals de organieke wet op het OCMW die voorschrijft. 

 
- Enkele raadsleden hebben gevraagd om hen op de hoogte te houden van de 
bezorgdheden van SIAL 

- Eindelijk heeft Lubbeek zich aangesloten bij het Sociaal Verhuurkantoor, 
waar ook enkele buurgemeenten bij aangesloten zijn.  

 

Knelpunten  
 

- Nog steeds hebben cliënten het soms moeilijk om hun hulpvraag door de 
sociale dienst aan het BCSD of aan de OCMW-raad te laten stellen zoals zij 
het wensen: een vraag om financiële steun, die doorgegeven wordt als een 

vraag tot terugbetaalbaar voorschot blijft een pijnpunt. De mensen kunnen in 
dat geval ook niet in beroep gaan tegen een eventuele weigering, vermits de 
vraag niet gesteld werd. 

 



- De aanpassingsmoeilijkheden van erkende of geregulariseerde asielzoekers 

worden dikwijls onderschat: al te vaak lijkt men ervan uit te gaan dat deze 
mensen perfect weten welke documenten ze wanneer, aan welke instanties 
moeten bezorgen bij ziekte, verandering van werk, verhuis, ... en dat ze 

zonder problemen werk zullen vinden . Er heerst soms zelf een houding van “ze 
mogen al blij zijn dat ze mogen blijven, nu moeten ze niet meer komen klagen!” 

 
Voedselbedeling: een voorstel om de voedselbedeling niet te laten doorgaan, 
werd gelukkig niet aangenomen door de Raad! Er was dit jaar 1 zeer beperkte 

en 1 goed georganiseerde voedselbedeling. We denken wel dat veel meer 
gegadigden zouden kunnen genieten van deze ondersteuning, mits een minder 
formele afhandeling van het aanbod. De mensen van de poetsdienst en de 

gezinshulp zouden een belangrijke signaalfunctie kunnen hebben om de noden 
te detecteren. Ook zouden zij in de inschrijving en de bedeling kunnen 
ingeschakeld worden: het zou de discretie bevorderen en zo drempelverlagend 

kunnen zijn voor mensen die zich schamen voor hun behoeftigheid. Wij houden 
ons beschikbaar om te helpen bij de verdeling van de voedselhulp voor alle 
begunstigden. 

 
DIFTAR 

Spijtig genoeg moeten wij hier exact herhalen, wat we de vorige jaren 
meldden: in 2005 rekende het OCMW de hoge, forfaitaire onkosten van 25 
Euro per gezin en 12 Euro per alleenstaande per maand aan voor 

huisvuilomhaling voor de vluchtelingen die (onder)huren van het OCMW 
Lubbeek. Na vruchteloze pogingen tot dialoog met het beleid van het OCMW 
richtte SIAL zich in 2005 tot het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 

Racismebestrijding. Deze interpelleerden het OCMW. Een evaluatie werd 
beloofd voor oktober, maar werd uiteindelijk pas gehouden in 2006. Het 
forfaitaire systeem bleef en blijft behouden. De bedragen zijn verlaagd naar 

15 Euro en 9 Euro.  
 SIAL blijft zich verzetten tegen deze fundamenteel onrechtvaardige 
regeling, die bovendien de doelstellingen van het DIFTAR-systeem 

ondergraaft. 
 

Wonen 

 
Het rustige genot van de huurder: het is dit jaar weer enkele malen 

voorgevallen dat de sociale dienst of de klusjesdienst met eigen sleutel in een 
huis binnenkwam, zelfs zonder eerst te bellen of te kloppen. 
Na jaren vruchteloos vragen om een verrotte vloerbekleding van een 

appartement weg te halen en te vernieuwen, hebben de vluchtelingen-



bewoners samen met enkele SIAL-vrijwilligers zelf de vloer vernieuwd en alles 

behangen en geschilderd. De Raad besliste tot een terugbetaling van het 
materiaal. 
Rechtsonzekerheid over de huurcontracten: onwettige en arbitraire 

wijzigingen in de huurcontracten, die nog teruggaan op beslissingen uit het 
verleden, leidden tot moeilijke discussies of tot een rechtszaak (zie verder) 

 

LSB: De leiding van het werk rond de verwezenlijking van een Sociaal huis, als 
doel van een Lokaal Sociaal Beleid, ligt bij het OCMW. 

Nadat een eerste beslissing over een Bijzonder Sociaal Comité LSB geschorst 
werd door de gouverneur, werd een nieuw besluit hieromtrent goedgekeurd.  
Het is op zijn minst paradoxaal te noemen dat het werk rond het LSB in een 

besloten zitting terechtkomt: als men het decreet hierover leest, blijkt uit de 
gehele tekst dat het juist de bedoeling is om de dialoog met, en de informatie 
over, alle sociale actoren met hun aanbod en beschikbaarheid, zo breed 

mogelijk te voeren. Of, letterlijk overgenomen uit het LSB-plan van het 
OCMW Lubbeek: “meer concrete participatiemogelijkheden bieden aan 
organisaties, doelgroepen en burgers  

bij de ontwikkeling van het Lokaal Sociaal Beleid.” (bron: website OCMW 
Lubbeek) 

Bovendien blijft het gevaar bestaan dat de inhoudelijke discussie en sommige 
beslissingen over het eigen sociaal beleid van het OCMW,  op een 
ondoorzichtige manier naar dit bijzondere comité ”verhuizen”. 

Vorig jaar betreurden we dat de kans werd gemist voor een duurzame en open 
uitwisseling van ideeën en een betere samenwerking tussen alle sociale 
actoren. Spijtig genoeg is hier dus geen vooruitgang geboekt, wel integendeel. 

SIAL:  hoopt dat de raadsleden een kritische waakzaamheid aan de dag zullen 
leggen, in het bijzonder voor de besluitvorming over alle aspecten van het 
sociaal OCMW-beleid èn voor het bewaken van de openbaarheid van bestuur. 

 
Financieel 

Uitbetaling van de steun: uitkering op het einde van de maand. Lubbeek hoort 

bij de 60% gemeenten, die de steun op het einde van de maand uitbetaalt. De 
uitkeringsgerechtigden moeten in dit systeem gedurende de eerste maand 

leven van hun eerste steun, zodat ze de volgende maanden met letterlijk nog 
minder dan het minimumbedrag moeten rondkomen.  

 

 
Een grote moeilijkheid situeert zich op het niveau van het herbeoordelen van 
besluiten in sociale dossiers, die door de vorige Raad genomen werden en die 

grote problemen veroorzaken bij (gewezen) cliënten van het OCMW van 



Lubbeek. Vooral terugvorderingen van “terugvorderbare” financiële steun van 

jaren geleden, lijden tot schrijnende situaties. 
Zeer veel cliënten van het OCMW (niet alleen vluchtelingen) kregen 
meermaals aanmaningen om achterstallige schulden te betalen. De brieven 

waren in een koude ambtelijke en bijzonder dreigende taal opgesteld. 
Bovendien bleken keer op keer verschillende vorderingen onterecht. De 

betrokkenen moesten dit zelf bewijzen, kregen hiervan geen schriftelijke 
rechtzetting, laat staan excuses. 
Er is een grote terughoudendheid om terug te komen op besluiten van de 

vorige Raad. In conflictsituaties werd de beslissing en vooral de 
verantwoordelijkheid ervoor, enkele keren doorgeschoven naar de rechtbank. 
Dit brengt enorme kosten mee voor het OCMW èn voor de cliënt. Het 

gerechtelijke discours is ook totaal verschillend: het komt erop neer dat 
gelijk hebben ondergeschikt wordt aan de middelen om gelijk te halen. De 
ongelijkheid van de partijen wordt groter en de beslissing laat zeer lang op 

zich wachten. 
 

De deelname van kinderen van vluchtelingen en andere kansarmen aan 

grabbelpas en vakantieopvang door L-Kids: de regeling, die een 
tegemoetkoming inhield langs het fonds “socio-culturele participatie”, was 

financieel ruim onvoldoende en ook dit jaar was er geen vervoer voorzien. 
 

7. SIAL in de wereld 

 

Op 4 februari overleed Alice Dams, beter gekend als Tante Alice van het 
Geleeg. Vele vrijwilligers en vluchtelingen deelden in de rouw en woonden haar 

begrafenis bij. We blijven haar herdenken in dankbare herinnering. 
Op 3 september overleed Anita Huybens. Sinds de medewerking van SIAL aan 
het stoelenproject in Zaal Santro ten voordele van het Palestijnse 

circusproject, werd Anita ook door onze vluchtelingen geliefd en gewaardeerd 
als persoon en als artieste. 
Voor ons allen blijft zij bron van levenslust en engagement.  

 
17 februari: vluchtelingen waren voor een symbolische deelnameprijs 

uitgenodigd voor de brunch van Broederlijk Delen. SIAL heeft deze 
uitnodiging in dank aanvaard! 
28 februari: toneelvoorstelling EN IK DAN? Annie M.G. Schmidt door het 

theatergezelschap Fast Forward te Leuven. 20 deelnemers. 
28 maart: een dagje speelgoedmuseum te Mechelen met 30 deelnemers. Deze 
uitstap was mogelijk door de prijsvermindering langs “vakantieparticipatie 

daguitstappen” 



april: deelname aan organisatie Afrika-filmfestival Lubbeek 

10 mei: Tsjetsjeense culturele avond  Heverlee. Organisatie Pax Christi 
28 juni: bezoek aan de imker Jacobs te Lubbeek met een 30-tal deelnemers 
31 mei: wereldfeest Leuven 

juli: 1 kind gaat mee op Chirokamp met Chiro Nemas Binkom. 
juli: organiseren van individuele vakanties en daguitstappen langs 

“vakantieparticipatie” voor enkele families 
juli en augustus: organisatie van kinderopvang ten behoeve van de werkende 
en/of studerende ouders: crèche, L-Kids Lubbeek, speelpleinen Don Bosco 

Oud-Heverlee 
31 juli: een dag aan zee  
6 oktober Zemst film: “seven years at the frontline”: documentaire over de 

vermoorde journaliste Anna Politkovskaya 
24 november: SIAL werkt mee aan de organisatie van het 11. 11. 11. concert in 
de kerk te Binkom. 

 
Volleybal met KWB: deelname aan het stratenvolleybaltornooi. 
 

Bij sommige SIAL-vrijwilligers zijn de mensen ook bij hen thuis welkom om 
samen te eten, te praten, feest te vieren, … 

 
8.BESLUITEN 

 

Voor de medewerkers van SIAL betekende 2008 een verdieping van de 
contacten met de families en alleenstaande personen, die we al zo lang kennen, 
met hun respectievelijke culturele achtergrond. De nieuwe contacten met 

vluchtelingen waren opnieuw vrienden en kennissen van deze mensen, en ook 
verwijzingen vanuit Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 
Nog meer en meer, en op nog pijnlijker wijze, worden we geconfronteerd  met 

de problematiek van mensen zonder papieren: mensen die we al jaren kennen 
en die, sommigen met schoolgaande kinderen, na 5 tot 7 jaren een 
uitwijzingsbevel krijgen. Ze moeten overleven zonder financiële steun, zonder 

arbeidsvergunning en in  voortdurende angst om opgepakt en opgesloten te 
worden. Ze hopen, en wij hopen met hen, op een uiteindelijke regularisatie van 

hun verblijf. 
 
De sociale uitsluiting en de armoede, waarmee vele families en 

alleenstaanden, zowel legaal als illegaal verblijvend, geconfronteerd worden, 
leren ons veel over de mechanismen die armoede genereren en bestendigen. 



(Sociale uitsluiting kom je spijtig genoeg ook bij de zogenaamde 

eerstelijnszorg tegen: een woonwinkel vond dat voor “illegalen” de huurwet 
niet moet worden gerespecteerd!) 
We willen ons verder inzetten voor individuele hulpverlening, maar ook voor 

het streven naar structurele verbeteringen. We willen meer systematisch 
deze mechanismen aankaarten bij bestuurlijke instanties, CAW's, politieke 

partijen, vakbonden, grote organisaties zoals Vluchtelingenwerk en VMC en 
ngo's zoals Welzijnszorg.  
 

  
Onze dank gaat speciaal uit naar 
 

De Dienst Bevolking van het gemeentehuis van Lubbeek voor de correcte en 
vriendelijke dienstverlening. 
De scholen van Groot Lubbeek, de middelbare scholen in Leuven, Heverlee, 

Oud Heverlee en Tienen voor de inzet en de bekwaamheid van hun 
leerkrachten en directies.  
Vele medische en paramedische hulpverleners, in Lubbeek, Leuven en Tienen 

voor hun toewijding, beschikbaarheid en generositeit.  
EH Ghekiere van het Geleeg voor zijn warme onthaal. 

De Zusters Dominicanessen voor het ter beschikking stellen van een 
stapelplaats.  
 

Wij bedanken alle personen en organisaties die ons financieel of op enigerlei 
andere wijze hielpen bij het onthaal van vluchtelingen en andere kansarmen in 
Lubbeek en elders. 

 
Voor SIAL 
Christine D’aes 

Gerda Liekens 
Magda Verbelen 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



11.11.11 actiecomité Lubbeek  

 

contactpersoon: Pieter Laga 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
1. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking 

 

Het 11.11.11-comité vergaderde op 22 juni, 3 juli, 20 oktober.  
 
De deur-aan-deur omhaling in de verschillende deelgemeenten gedurende het 

11.11.11-actieweekend werd tijdens deze verschillende bijeenkomsten voorbereid. 
 
Gedurende het actieweekend van 11 november werden meerdere activiteiten 

georganiseerd door het 11.11.11-comité en door vele andere verenigingen (zie 
hieronder)  

 
De evaluatievergadering van de campagne 2008 vond plaats op 26 november 
2008. 

 
2. Inhoudelijke rapportering 
 

De komende twee jaar gaan de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en de vakbonden de 
strijd aan voor arbeidsrechten, waardige arbeidsomstandigheden en een 
leefbaar loon voor iedereen. De realisatie van de Millenniumdoelstellingen hangt 

er van af! De slogan “Werknemers zijn geen gereedschap” sloeg enorm aan bij 
het publiek en de campagne genoot duidelijk van veel sympathie. Het in de 
schijnwerpers plaatsen van de eis “Waardig Werk”, zowel in het Zuiden als in het 

Noorden kreeg veel aandacht in de media en de respons was duidelijk. Ook de 
affiche werd zeer goed onthaald.  
 

  



Het programma gedurende het actieweekend bestond uit: 

- Het Sint-Maartensvuur op maandag 10 november door de Scouts Lubbeek, 
KLJ en KWB Lubbeek en Amnesty Lubbeek vanaf 19u. 

- Dinsdag 11 november kookten de Scouts (VVKSM)-Linden spaghetti voor de 

jaarlijkse spaghettislag.  
- En op zaterdag 15 november organiseerde het 11.11.11-comité, in 

samenwerking met de plaatselijke koren van Lubbeek een groots 
“Volkorenconcert” in de kerk van Binkom 

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

Lubbeek meer dan 10.000 broodzakken gebruikt met een tekst van de 
11.11.11.-actie. Met dank aan de deelnemende bakkerijen! 

 

3. Financiële opbrengsten 
 

gesponsorde wandeling VBS “De Linde” 1.210,50 

Sint-Maartensvuur   1.217,89 

Volkorenconcert 2.111,27 

Spaghetti Scouts St-Kwinten 2.905,19 

Straatcampagne 17.290,64 

TOTALE OPBRENGST 24.735,49 
 

Het totaal vertoont een merkelijke stijging van 21 %, t.o.v. 2007 en benadert 
terug het piekresultaat van 2006, dat toen nog 4 % meer bedroeg.  

Bij deze cijfers komen nog de rechtstreekse overschrijvingen van inwoners van 
Lubbeek op het nationale postrekening nr. 11.11 en als vaste schenkers. Die 
cijfers worden door 11.11.11 in het voorjaar 2009 gepubliceerd en worden in het 

Gemeentelijk Infoblad gepubliceerd.   
 

Het financieel verslag 2007 van 11.11.11 leert ons dat Lubbeek in totaal 35.239 
euro inzamelde, d.i. 2,53 euro per inwoner, het beste resultaat van Vlaams 

Brabant en het tweede in gans Vlaanderen. 
 

Buiten de periode van de jaarlijkse campagne, heeft het 11.11.11-comité geen 
eigen activiteiten, doch sluit aan met de initiatieven van de GRIS en andere 

lidorganisaties. 
 

 De GRIS kende een werkingstoelage goed van € 1074,42 voor het 

propagandamateriaal, verzekeringskosten, de affiche en de flyers en de 

kosten van Sabam en de catering van de artiesten van het Volkorenconcert. 

 

Het ingediende project van 11.11.11. kreeg een projectsubsidie van 1000 

euro 



Overzicht van de KWB-activiteiten in het kader van Internationale 

Samenwerking, 2008, gecombineerd met aandacht voor, en acties van 

Wereldsolidariteit 

 
Contactpersoon: Guy Sprengers 

 
KWB-nationaal heeft het thema ‘Internationale Samenwerking’ hoog in het 
vaandel geplaatst. Activiteiten hier rond worden constant gepromoot, niet enkel 

nationaal, maar ook regionaal en lokaal. KWB Lubbeek wenst hierin een 
voorbeeld-rol te spelen voor de KWB-verenigingen van de regio Noord-Hageland 
waartoe wij behoren. 

Wereldsolidariteit, de ngo van de christelijke zuil, is doorlopend gepromoot 
tijdens KWB-activiteiten. Tevens is Wereldsolidariteit, in combinatie met KWB, 
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 Mutuatiteit (Verbond Leuven), die in 

november 2008 officieel verlengd is voor de periode 2008 – 2012. In dat kader 
is een nieuwe inleefreis voorzien in oktober 2010.  

De Lentecampagne van Wereldsolidariteit heeft zich in 2008 toegelegd op de 
vorming van vrouwen onder de naam: ‘Meer vrouwen goed gevormd.Wereldwijd’. 
Hiervoor zijn ‘kruidenpakjes’ samengesteld en verkocht. Daarnaast was er ook 

een politiek luik: Wereldsolidariteit voerde een petitieactie met de vraag aan de 
Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking om meer te investeren in 
vorming van vrouwen (zie www.wsm.be/campagnes) 
 

Vergaderingen van de stuurgroep WS Leuven: 

Terugkoppeling van deze vergaderingen gebeurt waar nodig aan de GRIS op het 
dagelijks bestuur of op de Algemene Ledenvergadering. 

� 31 januari: startdag Lentecampagne in Brussel 
� 21 februari: stuurgroep 
� 5 maart: stuurgroep – avond met CATAPA (open mijnbouw in Latijns-Amerika) 

� 13 maart: stuurgroep 
� 15 mei: stuurgroep 
� 30 september: informatieavond inleefreis Guatemala 2010. 

� 16 oktober: stuurgroep 
� 5 november: stuurgroep-ACW: thema campagne volgende twee jaar: Waardig 

Werk 

� 20 november: stuurgroep – werkgroep vertellingen 



 

Activiteiten KWB-Wereldsolidariteit: 

� Zaterdag 17 maart: Café Mangé: Lentecampagne:  ‘Meer vrouwen goed 
gevormd. Wereldwijd’, tezamen met verkoop kruidenpakketjes  en 

ondertekenen petitie. 
 

� Vrijdag 23 april: ‘Guatemala ¿Qué?’: Schuur Lubbeek, open uitnodiging: 
getuigenis van twee Guatemalteekse vrouwen (Silvia, vakbondsvrouw van de 
Guatemalteekse partner CGTG, en  Hilda, die MTC vertegenwoordigt)  op 

bezoek naar aanleiding van de Internationale week van WS. 
 
� Donderdag 24 april: laatste avond Internationale Week, Overijse 

 
� Zondag 13 mei: 16° stratenvolleybaltornooi KWB Lubbeek, met infostand 

Wereldsolidariteit, verkoop kruidenpakketjes, en petitieondertekening. 

  
� 11.11.11-periode: belangrijke deelname bij de huis-aan-huis-omhalingen. 

Tevens aanmaak en verkoop van warme wijn op het Sint Maartensvuur van 10  

november. 
 

� Zaterdag 15 november: actieve hulp bij ‘Volkorenconcert’ van 11.11.11.  
 
� Woensdag 10 december: deelname aan fakkelwake ‘Stop the killings’ Brussel 

 
� Donderdag 11 december: musical ‘Daens’, i.s.m. CM verbond Winge 

 

� Weekend 13-14 december: promotiestand WS op de ‘Andere Kerstmarkt’, 
Leuven 

 

Aankondiging van deze activiteiten gebeurt door affiches, flyers, via mail,  
website en via het gemeentelijk Infoblad. 
Alle activiteiten zijn open voor zowel KWB-leden als voor niet-leden. 

Tijdens alle activiteiten promoot KWB wereldwinkelproducten. 
 

Briefing van de GRIS-vergaderingen en -activiteiten is een vast agendapunt op  
de maandelijkse KWB-bestuursvergaderingen. 
 

Verschillende KWB-bestuursleden zijn actief bij SIAL, 11.11.11,  Amnesty  
International, en bij de Wereldsolidariteit Stuurgroep Leuven. 
 

 



De KWB deed in 2008 geen beroep op de werkingskredieten van de GRIS. 

 

 

Wereldsolidariteit ontving € 1000 projectsubsidie (Financiering voor CGTG 

Guatemala, voor activiteiten op het vlak van de ‘Gezondheid’:   

Ledenwerving en promotieactiviteiten voor mutualiteiten. 
Opmaken en verspreiden via lokale radio’s van boodschappen met        
betrekking tot medische dienstverlening. 
Opstarten van nieuwe apotheken in landelijke gebieden, zoals Quiché  
Suchitepéquez en Chimaltenango. 
Ter beschikking stellen van geneesmiddelen. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

AAAmmmnnneeessstttyyy                                    BBBrrriiieeefffsssccchhhrrriiijjjfffgggrrroooeeeppp      

IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll                                                               LLLuuubbbbbbeeeeeekkk   

   

SSSccchhhrrriiijjjfff   zzzeee   vvvrrriiijjj   

 

 

Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 

Overzicht activiteiten  

 
 
 

Contactpersoon: Marianne Costeur 
 

 
De campagnes van Amnesty International hebben tot doel gevangenen vrij te 
krijgen die onterecht (bijvoorbeeld omwille van hun overtuiging, huidskleur, 

geslacht, afkomst, taal, geloof of lidmaatschap van verenigingen.) of onder 
ontoelaatbare omstandigheden gevangen zitten, of die gefolterd worden of ter 

dood veroordeeld zijn. De briefschrijfacties vormen een belangrijk onderdeel 
van deze campagnes: aan de autoriteiten van het land in kwestie worden massaal 
brieven gestuurd met het verzoek die personen vrij te laten, omdat hun 

gevangenneming en/of behandeling een schending van de mensenrechten 
betekent. 
De Lubbeekse Briefschrijfgroep van Amnesty International neemt al jaren deel 

aan deze acties. In 2008 telde onze groep vierenveertig leden.  
 
Amnesty stelt elke maand drie schrijfacties voor, bij elke actie wordt 

achtergrondinformatie gegeven en er worden voorbeeldbrieven gemaakt, die zijn 
opgesteld in het Nederlands, Engels of Frans, soms ook in het Spaans of in het 
Duits. Deze informatie wordt per post bezorgd aan de leden van de 

briefschrijfgroep. Ze is ook te vinden op de website van Amnesty International 
Vlaanderen:   http://www.aivl.be. 
 

Maandelijks organiseert onze Lubbeekse briefschrijfgroep een gezamenlijke 

briefschrijfavond, waarbij we drie brieven schrijven. Gemiddeld neemt een tien 

à twaalf leden deel aan deze bijeenkomst. De andere leden schrijven hun brieven 



thuis. De briefschrijfavonden worden meestal aangekondigd via de 

activiteitenkalender van het gemeentelijke informatieblad. 
Op 10 december 2008 vierde de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens haar 60e verjaardag. Tijdens de mensenrechtenweek in december 2008 

werd de aandacht gevestigd op de 60 jaar oude belofte om universele, 
ondeelbare mensenrechten waar te maken voor iedereen in de wereld. Aan de 

ingang van de bibliotheken van Lubbeek werden kaarsen verkocht, en werd 
informatie verspreid over Amnesty International.  
Een andere activiteit waar de voltallige Amnestygroep Lubbeek al heel wat 

jaren, ook in 2008, aan meewerkt is de 11.11.11 actie, meer bepaald 

verzorgen wij ‘de keuken’ van het St. Maartensvuur. 

 

 

 

 

De Amnesty briefschrijfgroep Lubbeek deed geen beroep op de 

werkingskosten of de projectsubsidie van de GRIS 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Het Geleeg 

Activiteiten  

 
 

Contactpersoon Mia Ulens 
 
 

 
Onrecht in de wereld: het Geleeg kijkt niet maar doet! 

Jaar in jaar uit, elke week, op zaterdag van 10 tot 16 uur. 
 
 

Tijd om te kiezen voor fair trade producten.  Wijn, fruitsap, koffie, thee, 
honing, choco… 
heerlijk én eerlijk gaan er altijd samen. 

 
 
Dat is de kaart die in 2008 getrokken werd! 

 
 
Iedere zaterdagvoormiddag organiseren de leden van SIAL (Steunpunt voor 

Integratie van Asielzoekers Lubbeek) hun wekelijkse Nederlandse les in het 
vergaderzaaltje van het Geleeg, een lokaal dat ook voor GRIS en 11.11.11 een plek 
geworden is om te vergaderen en mekaar te ont-moeten. 
 
 

 Meer info over het Geleeg vindt u nog steeds op www.geleeglubbeek.tk, zij het 
onder een vernieuwde versie. 
 

 
 
 

 

Het Geleeg deed in 2008 geen beroep op de werkingskredieten van de GRIS 

 
 
 



Roemenië comité Lubbeek - LUPSA 

 

 

Contactpersoon: Jaak Willemse 
 
 

Inleiding: 

Dit jaar bestaat het comité 18 jaar. Al die jaren heeft het comité er voor 
geijverd om op verschillende vlakken (met onderwijs en gezondheid als 

belangrijkste items) ondersteuning te bieden aan de bevolking van Lupsa. De 
laatste jaren is de aandacht van het comité hoofdzakelijk naar de diverse 
scholen van Lupsa gegaan. Het enthousiasme van directeur Vasile Cioica heeft 

zeker een rol gespeeld in onze voorkeur voor zijn projecten. 
 

Data: 

 

A Contacten. 

 
Heden ten dage zijn de contacten met Roemenië vrij gemakkelijk.Via e-mail, 
telefoon,GSM en fax is er snel en gemakkelijk contact te leggen. Ook trachten 

we elk jaar een bezoek ter plaatse te realiseren, omdat we dan ter plaatse de 
realisaties kunnen bekijken 
Dit jaar was er  een bezoek in september door Staf en Jaklien  Dewaelheyns. Zij 

overhandigden kleding aan enkel arme families,evenals een aantal Franstalige en 
Engelstalige boeken voor de school. 
Tevens bezochten zij de scholen en het dispensarium van Lupsa om de vroegere 

uitgevoerde renovaties te bekijken. 
 

 
B Vergaderingen 
 

Di.18/3: Evaluatievergadering van de stand van zaken van de renovatie van de 
scholen van Lupsa. 
Di. 17/6: Voorbereidingsvergadering voor bezoek van familie Dewaelheyns aan 

Lupsa. 
Di. 30/9: Verslag van bezoek aan Lupsa en voorbereiding van nieuw project . 
Wo. 26/11: Bespreking nieuw project en voorbereiding nieuw bezoek in mei 2009. 

 
 
 



C Artikel in  Info Lubbeek      maart 2008.  

 
Lupsa, een dorp in Roemenië 
Partner van het Roemeniëcomité Lubbeek. 

 
D Project 2008 

 
De financiering  (1942 Euro) van de haalbaarheidsstudie van de totale renovatie 
van de scholen van de deelgemeentes van Lupsa (Valea Lupsii, Hadarau en 

Manastire (Musca) door het Roemeniëcomité. Op basis van deze studie kan de 
school de nodige subsidies ontvangen van Ministerie van Onderwijs. Begin 2009 
vangt de eerste renovatiefase aan. 

 
 
Plannen: 

 

Voor 2009  wordt er gefocust  op de aanleg van het speelplein van de kleutertuin 
(gradinita) van Lupsa. Het is de bedoeling om het terrein aan te leggen en enkele 

speeltuigen te plaatsen. De voorkeur gaat naar het plaatsen van houten 
speeltuigen die ter plaatse kunnen gemaakt en aangekocht worden, zodat 

plaatselijke mensen er ook iets aan kunnen verdienen. Met behulp van de Gris 
projectsubsidie  hoopt het comité ook hier een mooi project te realiseren. 
 

 

Het Roemeniëcomite ontving in 2008 een projectsubsidie van 1000 euro voor 

de renovatie van de bijscholen in Lupsa.  

Ze deed geen beroep op de werkingskredieten. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Artsen Zonder Vakantie Lubbeek 

 

 

 

 

www.azv.be 

Contactpersoon Jos Swinnen 

 
Humanitair was 2008 een zeer vruchtbaar jaar,zowel voor AZV als voor mij 

persoonlijk. 
In januari 2008 ging ik met een medisch team 14 dagen werken in Boko, Benin.   
Het was in een hôpital de zône waar voornamelijk hulpbehoevenden 

terechtkunnen.  We deden er de gebruikelijke consultaties, chirurgische 
ingrepen en konden de kennis van de plaatselijke medici en verpleegkundigen 

bijschroeven. 
Hetzelfde gebeurde in juli , maar dan in een centrum voor fysisch gehandicapte 
kinderen in Likasi, het voormalige Jadotville in Congo.    

En ter herhaling, hetzelfde scenario nog eens in november in een centrum voor 
fysisch gehandicapten in Kilwa ook in Congo. We hebben er op korte tijd, veel 
arbeid verzet, veel mensen voornamelijk kinderen geholpen, veel materiaal 

achtergelaten en ter beschikking gesteld. 
In de 3 locaties hebben we de contacten verstevigd, plaatselijke artsen opgeleid, 
en gezorgd voor continuïteit in de zorgverlening.   

Maar zoals steeds is de nood immens groot, de beschikbare tijd zo kort en de 
middelen beperkt. Er is nog zoveel werk aan de winkel. 
Voor elk van deze humanitair, medische missies was er een briefing met 

kennismaking met de teamleden. Doelstellingen, mogelijkheden, middelen en te 
verwachten problematiek kwamen hier dan ook aan bod.     

Na elke missie was er een debriefing met de overdracht, verantwoording en 
uitleg bij het medisch, humanitair maar ook het economisch, financieel verhaal 
van de geleverde prestaties. 

In de rand van dit humanitair engagement ben ik geïntroduceerd in de  
reflexiegroep, denktank AZV in Mechelen.  Wij kwamen verschillenden malen 
bijeen om van gedachten te wisselen. 

Ik gaf een promotieavond over organisatie AZV en mijn persoonlijke ervaringen 
in Massenhoven voor de KVLV. 
 



 

Een volgende uitdaging was de actieve deelname aan de werkgroep rond nursing 
en materiaal in de schoot van AZV.  In beperkte kring wordt een 
standaardisering gezocht voor het te gebruiken materiaal en ook voor de 

werkmethode in de verschillende medische disciplines.  Er waren 5 vergaderingen 
waar ik aan deelnam, in Mechelen en in Brussel. 

 
In het kader van persoonlijke bijscholing volgde ik in CTO in Brussel een Congres 
over psychiatrie in Afrika, als een verwaarloosde medische discipline.  

In het militaire Ziekenhuis in NederOverHeembeek volgde ik een 
overzichtscursus tropische ziekten en in Imelda-Bonheiden een lezing over de 
laatste stand HIV/Aids.   

 
Ook bij het Africafilmfestival was ik actief betrokken. 
 

Dan waren er nog de vergaderingen van het GRIS , waarvan ik er een moest 
missen omwille van buitenlandse activiteiten. 
 

Tot slot was er eind november de jaarvergadering AZV en het installeren van 
mijn AZVblog ( blog.seniorennet.be/jos_swinnen/) over ontwikkelings -en  

vrijwilligerswerk. 
 
Dit is mijn persoonlijk verslag.  

 
Wil u weten welke enorme inspanningen AZV dit jaar geleverd heeft. 
 

Kijk dan naar www.azv.be 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

Vredeseilanden-comité Lubbeek 
 

 

 

Contactpersoon Gerda Liekens 

 
 

1. De vredeseilandencampagne in januari 

 
In het kader van “2015 De Tijd Loopt” voerden 11.11.11, Oxfam-Wereldwinkels en 
Vredeseilanden een jaar lang campagne om een halt toe te roepen aan de 

vrijmaking van de wereldvoedselmarkt via de Economische Partnership 

Akkoorden of EPA’s.  Dit zijn handelsakkoorden tussen de Europese Unie en de 

ACP-landen (Afrika, Caraïben en landen uit de Stille Oceaan) die de grenzen 
tussen Europa en Afrika volledig openstellen.Deze akkoorden vereisen een grote 
mate van marktopening aan de kant van de ACP-landen.Dit houdt gevaar in voor 

de landbouw en ontluikende industrieën in de ACP-landen die moeilijk kunnen 
concurreren met de sterke Europese economie. 
Voor deze landen zijn momenteel onvoldoende maatregelen voorzien om zich te 

beschermen tegen de nadelige effecten van verhoogde goedkope invoer. 
In het najaar van 2007 tekenden meer dan 31.000 mensen krasbiljetten om te 
protesteren tegen de EPA’s, die centraal stonden in de 11.11.11-campagne. 

In het weekend van 12 januari nam Vredeseilanden de draad weer op met 

hun Campagne. 

 

 
Ook het Vredeseilanden-comité Lubbeek nam deel aan de actie. 
Tien vrijwilligers verkochten gadgets aan het Delhaize warenhuis in Kessel-Lo.  

Dit bracht een bedrag bijeen van 2.785,82 €.   
Vredeseilanden dankt al diegenen die hun bijdrage leverden, zowel de media als 

de vrijwilligers als het groeiend aantal trouwe schenkers, en vraagt een 
engagement van politieke en economische actoren om de miljoenen boeren en 
boerinnen die wereldwijd in armoede leven, kansen te geven. 

 
Mede dankzij deze giften kan Vredeseilanden haar 150 landbouwprogramma’s in 
Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Europa ondersteunen  

 
 
 

 



2. Lubbeek Fairtradegemeente 

 
In 2008 werden verdere stappen ondernomen om van Lubbeek een 
“FairTradeGemeente” te maken. 

Om het label te behalen, moet de gemeente voldoen aan 6 criteria. 
Het gemeentebestuur keurde een resolutie goed die fairtrade steunt en beslist 

om koffie en nog minstens één ander product dat gecertificeerd is door Max 
Havelaar, aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetaria’s. 
Verder verplichten ze zichzelf om het bewustzijn rond fairtrade op regelmatige 

basis te promoten via hun eigen informatiekanalen en andere lokale media.   
Vervolgens werd gestart met de oprichting van een trekkersgroep die de nodige 
initiatieven zal nemen om de titel te behalen. 

 
 
 

Vredeseilanden Lubbeek deed geen beroep op de werkingskredieten van  

de GRIS.  

Ze ontving wel een projecttoelage van 1000 euro voor een project in 

Senegal. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Linden Groet Linden 

Contactpersoon: Luc Schepers  
 
1. Vergaderen 

 
- Maandelijkse vergaderen de bestuursleden. 
- Er zijn 6 extra vergaderingen van de leden en het bestuur in functie van de 

activiteiten. 
- Er is een Algemene ledenvergadering voor de verkiezing van bestuursleden en 
het updaten van de statuten van onze v.z.w. 

 
2. Activiteiten  

April 

Organisatie van de Spaanse Tapasrestaurantdag ter ondersteuning van de 
jeugdstage. 

 
Juni 

Een delegatie van het bestuur en het gemeentebestuur van Lubbeek trok naar de  

Europadagen te Lalinde Dordogne Frankrijk voor de viering van 35 jaar 
verbroedering. 
Onze voorzitter Mevr Betty Depret werd verkozen als Europees voorzitter van 

Linden groet Linden voor een periode van twee jaar. 
Thema : bescherming van water en waterlopen. 
           : voorstelling door ieder van de zes landen van de waterproblematiek in 

eigen regio. 
In samenwerking met ons gemeentebestuur, stelde onze cultuurambtenaar Daniël 
Noë, samen met Bruno Vanhorenbeek onze milieuambtenaar een zeer volledig en 

verzorgd dossier samen, welk werd voorgesteld in vier talen. Proficiat heren. 
 

Juli  

Jeugdstage te Linden Holstein Duitsland met 60 jongeren, wereldburgers tussen 
15 en 20 jaar. 

- thema’s milieu,ecologie,alcohol, roken en drugs. 
- regio en landen problematiek. 
 

Oktober 

 - beroepsgroepentreffen te Linden St Georgen am Walen Oostenrijk. 
      - thema organisatie gezondheidszorg en welzijnszorg. 

      - delegatie bestuur en vakmensen 
 



 

Vrije Gemengde Basisschool ‘De Linde’ te Linden 

 

 

Contactpersoon: Agnes Spitaels 

 
 
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 

 
Januari 

 

Sterzingen ten voordele van de circusschool te Ramallah in Palastina. Opbrengst 
1300 euro.  

Al gedurende 60 jaar leven kinderen en jongeren in geweld en conflict door de 
bezetting van Palestina door Israël. Hélène Huybens en juffrouw Chris Laes 
kwamen daarover vertellen en stelden het circusproject in Ramallah van Jessica 

Devliegere, dochter van Hélène en oud-leerlinge van de school, voor. De kinderen 
waren zeer geboeid en enthousiast. 
 

Lessen taal: bespreking van de verschillende woonvormen aan de hand van de 
11.11.11. kalender. 
 

Documentaire ‘Bewogen Leven’ in 5de en 6de leerjaar over het Israëlisch-
Palestijns conflict, gezien door lagere school kinderen. Juf Agnes heeft de video 
ter beschikking. 

 

Februari 

 

Startmoment voor de lagere school voor Broederlijk Delen.  
 

Maart 

 

Film ‘Beyond the Fence’ met het 5de leerjaar van juf Agnes, over opsluiting en 

ontvoering van Aboriginal meisjes. Na het kijken zijn er kringgesprekken. 
  
 

Mei 

 
Aan de hand van foto’s uit de 11.11.11. kalender, worden steloefeningen gehouden 

over moeder-kind relaties uit de hele wereld.  
 



November 

 
De gesponsorde wandeltocht van de vijfdes en zesdes tvv 11.11.11. bracht 
1.200 euro op. 

 
 

December 

 
Gezamenlijk startmoment voor de lagere school over Welzijnszorg ‘Armoede 

schaadt de gezondheid’ 
 
Aandacht voor de steun van de Eugidiusgemeenschap aan daklozen en aan het 

boek ‘Kamiano’ van Dirk Vandergeten over dit thema. 
 
De actie wordt afgesloten met een gezamenlijke kerstviering in de parochiekerk 

van Linden met het thema van welzijnszorg. 
 
Het hele jaar door wordt gewerkt met de kalenders van 11.11.11. in de 

klassen vanaf het derde leerjaar. 

 

 

De VBS De Linde ontving 161 euro werkingskrediet van de GRIS voor de 

aanschaf van de 11.11.11. kalender en een Wereldreisabonnement. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

Vrije Basisschool Sint-Martinus  Lubbeek 

 
 

 

 

Contactpersoon: Tine De Vos 
 
 

Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking  

 

 
Januari 

 

Tijdens de maand januari staat 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) 

Hij liet ons ook even terugblikken op de actie van het voorbije jaar zodat we 
konden zien hoe de jongen Junior en vele anderen verder geholpen waren. 
In de klas werd dit thema verder uitgewerkt. 

In de andere klassen werd ook rond Pater Damiaan gewerkt. 
 
 

Februari – maart 

 

Tijdens de vastenperiode wordt er in de hele basisschool gewerkt rond het 

thema van Broederlijk Delen: Haïti heeft ook talent . 

Tijdens de vasten waait in Haïti de van karèm , de wind van de vastentijd. De 

vele vliegers die kinderen dan oplaten vormen een hoopvol beeld dat ons uitdaagt 
om onze spiritualiteit en mee te laten voeren door deze frisse wind van 
solidariteit. 

Er was een gezamelijke opening met de gehele school. 
Over heel de lagere school werden tijdens de vastenperiode vliegers gebouwd en 
tentoongesteld. 

 
Op het einde van de vastenperiode hielden we een vastenvoettocht, waarbij een 
deel van de winst naar Broederlijk Delen het andere deel naar de Damiaanactie 

ging.  Ook was er een boeteviering, voorbereid door het 4de en 1ste leerjaar. 
 
 

 



November 

 
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.” 
 

 
December 

 

Tijdens de advent sluiten we ons aan bij Welzijnszorg. 
De advent ging dit jaar rond het verhaal van Lena en Robby. Lena was ziek, kon 
niet naar school en moest naar het ziekenhuis. Mama had moeite om de 

doktersrekeningen te betalen. Ze had daarom wat te lang gewacht om de dokter 
te laten komen.  
Tijdens de advent zoeken de leerlingen uit hoe ze mensen zoals Lena en haar 

mama kunnen helpen.  De advent wordt afgesloten met een kerstviering, 
verzorgd door de leerlingen van het 5de leerjaar. 
 

  
 

Te bevragen: workshopdag 1ste graad o.m. met Karlijn, Jasmien… 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

Gemeentelijke Basisschool Linden 

 
 
Contactpersoon: Verheyden Liesbet, Karin Bunckens, Hilde Rombauts 

 
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 

 
 

Uitwisselingsproject en duurzame steun voor de GBS in Simbi, Rwanda 

Doelgroep: kleuterschool en lagere school 

 

Bondige samenvatting van de activiteit: 

 
In mei 2006 startten wij, naar aanleiding van het Afrikaproject en schoolfeest, 
een samenwerkingsproject op met de basisschool van Simbi in Rwanda. Sinds 

2006 wordt een belangrijk deel van de opbrengst van het schoolfeest aan de 
school in Simbi geschonken zodat we steun blijven bieden aan een 200 tal 
kinderen, die met hun familie onder de armoedegrens leven en die zonder onze 

steun niet naar school zouden kunnen. 
 

In 2007 voerden de kinderen een grote show op (Reis door de tijd) met 
opbrengst voor Simbi, €1700. 
Uit het jaarverslag van 2007 weerhouden we volgende aandachtspunten: 

Sterke punten: De contacten die we installeren via foto’s, uitwisselen van 
tekeningen, kleine knutselwerkjes, de contacten met Luk en Claudine die jaarlijks 
naar Rwanda gaan, geeft het resultaat van onze ‘bescheiden’ bijdrage extra 

kracht en een meerwaarde. Het stimuleert de leerkrachten, kinderen en ouders 
om een blijvende uitwisseling uit te bouwen en het moedigt iedereen aan om naar 
manieren te zoeken om het project en het leven in de school hier en daar dichter 

bij elkaar te brengen.  
Zwakke punten: ons ‘drukke’ leven en schoolleven hier dringt Simbi regelmatig 
naar de achtergrond. Het project kan door meer mensen binnen de school mee 

‘gedragen’ worden, zowel leerkrachten, ouders als kinderen. 
De aanloop tot een nieuw schoolfeest, en het engagement om ook deze opbrengst 

met Simbi te delen, brengt het project weer meer in de aandacht.  



 

In 2008 liep er een kunstproject op onze school: dit resulteerde in enkele 
mooie grote kunstwerken door de klasgroepen gemaakt en verkocht in een grote 
kunstveiling ten voordele van Simbi. 

Tijdens het schoolfeest brachten we Simbi in de aandacht met foto’s, een 
infostand, mogelijkheid tot brief schrijven, tekenen voor Simbi…. 

 
Het schoolproject in Simbi biedt mogelijkheden om op een meer duurzame 
manier met de school en de kinderen te werken rond integratie en 

wereldburgerschap, het brengt een ander continent op hun niveau in hun 
leefwereld. De mogelijkheid van een verzustering met de school in Simbi wordt 
overwogen. 

 

Aanvullende informatie en situering van het project in Simbi, Rwanda 

� De vereniging Umubano-Bisa is een vzw opgericht door enkele Rwandese 

vrouwen die in België leven samen met een paar Vlamingen. Claudine is de 
voorzitster van deze vereniging.  Zij ijvert vanuit België voor enkele 
kleinschalige projecten ter verbetering van het welzijn van de bevolking in 

Rwanda. 
� De vereniging vertrekt hiervoor vanuit de millenniumdoelstellingen: 

centraal staan 2 actiedomeinen: goede gezondheidszorg en onderwijs voor 
iedereen. 

� In het thema gezondheidszorg staat centraal: het reduceren van de 

moeder- en kindsterfte.   
� In het thema onderwijs: de gemeenteschool van Simbi, in het Zuiden van 

Rwanda, telt een 200-tal leerlingen, die ver onder de armoedegrens leven. 

Dit betekent dat het deze gezinnen vaak ontbreekt aan financiële 
middelen om hun kinderen school te laten lopen, waardoor de kinderen 
afhaken. De school zelf wordt mede ondersteund door een plaatselijk 

comité van ouders die samen nadenken hoe de school deze gezinnen kan 
ondersteunen zodat de kinderen toch op school kunnen blijven, door 
bijvoorbeeld schooluniformen te voorzien, schriften, potloden, een warme 

maaltijd….Met het geld dat wij via activiteiten in onze school in Linden 
bijeen zamelen, proberen wij deze initiatieven meer middelen te geven. 

Een plaatselijke coördinatrice heeft in overleg met ons en het 
oudercomité in Simbi, gezorgd voor de aankoop van 200 uniformen, 400 
schriften en 200 balpennen begin 2007 ( Het schooljaar loopt in Rwanda 

van januari tot oktober). Zij zijn bijzonder opgetogen over ons initiatief 
en zouden graag in contact komen met ons en de kinderen hier. 



� Met de opbrengst van het schoolfeest in 2007 werden voor de start van 

het nieuwe schooljaar begin 2008, o.a. boekentasjes, voetballen, 
basketballen, volleyballen, en tondeuses aangekocht. 

� Rwanda is ongeveer zo groot als België, en heeft ongeveer 9 miljoen 

inwoners. Het is dus qua oppervlakte en bevolkingsgrootte vergelijkbaar 
met België. Dit maakt de herkenbaarheid groter. 

 

 

Doel van het project: 

Wij willen Simbi meer bieden dan een eenmalige actie. We proberen om samen 
met leerkrachten, kinderen en ouders een uitwisselingsrelatie op te bouwen 
rechtstreeks met de leerkrachten, kinderen en oudercomité van de school in 

Simbi. Hiernaast streven we naar een duurzame samenwerking en proberen we 
een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren aan de school. 
We willen van kortbij opvolgen hoe onze middelen, in dialoog met de leerkrachten 

en oudercomité in Simbi, kunnen ingezet worden, zodat ze onmiddellijk ten goede 
komen van de kinderen die zonder onze steun wellicht zouden afhaken op school.  
 

 
Partners in de samenwerking: 

� De kinderen, de leerkrachten, de ouders van GBS Linden 
� Vereniging Umubano-Bisa: Claudine Mukeshimana en Luk Cannoodt 
� GRIS Lubbeek 

� De kinderen, leerkrachten en ouders van de GBS Simbi, Rwanda 
 

Acties genomen in 2008: 

 

Schoolfeest ‘Wij maken kunst’ – 8 juni 2008 

 

In het voorjaar van 2008 liep er een kunstproject op onze school, dit 

resulteerde in enkele mooie grote kunstwerken door de klasgroepen gemaakt en 
verkocht in een grote kunstveiling ten voordele van Simbi. Dankzij de veiling 
hebben we € 1700 aan Simbi kunnen schenken. 

Tijdens het schoolfeest brachten we Simbi in de aandacht met foto’s, een 
infostand, mogelijkheid tot brief schrijven, tekenen voor Simbi…. 

 
Voorbereiding educatieve koffer 

Claudine en Luk brachten in de zomer 2008 terug een werkbezoek aan Rwanda en 
bezochten de school.  Ze brachten allerlei materiaal mee om te gebruiken in een 
educatieve koffer: muziekinstrumenten, ballen van bananenbladeren, kommetjes, 

matjes, enz. 



Ook was het de bedoeling een fotoreportage te maken van een dag van een kind 

op de school. Helaas is dit niet gelukt. De nieuwe directeur op de school gaf geen 
toelating. (lees meer hierover verder) 
Het materiaal is er, we kunnen dus nu aan de slag om de koffer samen te stellen. 

Een werkgroepje van ouders zal dit opnemen, in overleg met de leerkrachten en 
Karin Bunckens, directeur. 

 
Hoe verder samenwerken met Simbi? 

Luk en Claudine deelden mee dat er een nieuwe directeur op de school is, 

aangesteld door het districthoofd, met een minder grote openheid naar 
initiatieven die niet geleid, aangebracht of gecontroleerd worden door het 
districtbestuur. Momenteel heerst er in Rwanda ook nationaal meer een trend 

naar centralisatie en controle. Dit maakt dat zij meer impact en controle willen 
op ‘vrije’ projecten zoals het onze. Meer controle betekent vaak, meer controle 
over de financiën… 

Wij willen dat onze centen zo dicht mogelijk bij de school en de kinderen komen, 
en dat het zo goed mogelijk besteed wordt. Momenteel staat onze bijdrage op 
een rekening tot we verder kunnen bespreken met Luk en Claudine op welke 

manier we verder kunnen samenwerken met de school, het plaatselijke 
oudercomité. Hiertoe is er een overleg gepland op 14 maart 2009.  

 
Sterke punten  

 

Het schoolproject in Simbi blijft mogelijkheden bieden om op een meer 
duurzame manier met de school en de kinderen te werken rond integratie en 

wereldburgerschap, het brengt een ander continent op hun niveau in hun 

leefwereld.  

 

 
Zwakke punten 

 

Ons ‘drukke’ leven en schoolleven hier dringt Simbi regelmatig naar de 
achtergrond. Het aandachtspunt uit het verslag van 2007 blijft zeker aan de 

orde. Het project kan door meer mensen binnen de school mee ‘gedragen’ 
worden, zowel leerkrachten, ouders als kinderen.  
Hopelijk kan het uitwerken van de educatieve koffer toch al een hulp zijn om 

meer met de kinderen te werken rond Simbi. 

 

 
Verslag: Hilde Rombauts, voorzitter oudercomité GBS Linden 



Gemeentelijke Basisschool Pellenberg 
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Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking    

 
1. In het vijfde leerjaar hebben de leerlingen gewerkt rond fair trade 

tijdens het thema van voeding.  

Dit begrip werd in verband gebracht met Oxfam Wereldwinkel. Een 
medewerker is in de klas geweest en komen vertellen over fair trade en de 
rol van Oxfam Wereldwinkel hierin. Aan de gemeente (schepencollege) 

werd gevraagd om binnen de school fair trade fruitsapjes te verkopen 
i.p.v. de klassieke fruitsapjes. We hebben hier een gunstig advies over 
gekregen. 

 
 
2. In alle klassen werd er tijdens de godsdienstlessen gewerkt rond de 

damiaanactie. 
De figuur van pater Damiaan en zijn leefwereld werd uitgebreid 
besproken. Er werd gewerk met  een themakoffer vanuit de 

Damiaanactie.  
De leerlingen konden de campagnefilm bekijken en bespraken  de 

leefwereld van de Pygmeeën - voor dit volk zet Damiaanactie zich dit jaar 
in. 
Er is een gastspreker geweest voor de derde graad.  

 
 
3. Moldavië: actie ‘hartelijke geschenkendozen’ 

 We hebben met heel de school meegedaan aan de schoendozenactie voor 
Moldavië.  
 De leerlingen hebben zeer mooie dozen versierd. Ze hebben ze gevuld met 

allerlei  presentjes voor kansarme kinderen in Moldavië.  
 In totaal hebben we 100 dozen gevuld van onze school  
 

 
4. Mondiale vorming in het zesde leerjaar:  

 In het zesde leerjaar wordt veel gewerkt rond mondiale vorming.  
 
 



 Hier enkele activiteiten: 

 
 1) weeshuis Saranalaya (Indië) 

• situering: land, buurlanden, hoofdstad, zeeën, ... (atlas + internet) 

• kenmerken van het land: vlag, geld, bestuur, kleding, ... 
• kastesysteem 

• kinderarbeid 
• vergelijking: leefgewoontes 
• vergelijking: dag van een kind 

• powerpointpresentatie door medestichter van weeshuis 
• vergelijking: schoolleven 
• kinderen stellen hun project aan alle klassen van de basisschool voor 

(kleuters + lagere school): tekst, toneel, filmpje, lied, spandoeken, ... 
• kinderen organiseren een kledinginzameling: ontwerpen van flyers en 

spandoeken 

... 
 2) kinderrechten -> mensenrechten 

  a) kinderrechten 
� domino 
� poster bespreken 

� collage en / of woordveld opstellen 
� recht bij prentje plaatsen (werkblad) 

 

  b) mensenrechten 
� woordveld opentrekken naar mensenrechten 
� wanneer, geschiedenis (a.d.h.v. de wereldoorlogen: wie tegen wie? hoeveel 

slachtoffers? ...) 
� Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: artikels bespreken + 

doel 

� onderverdeling rechten:  * sociale, economische en culture rechten 
� politiek rechten en burgerrechten 
� oprichting V.N.: wanneer? doelen? leger? ... 

� onderverdelingen V.N.: UNICEF, UNESCO, FAO en WHO kort bespreken 
� UNICEF: wat? hoe geld inzamelen? noodhulp en campagnes? voorwaarden 

om hulp te krijgen? logo? ... 
� Amnesty International: wie? wat? doel? symbool? 
� actie: brieven schrijven 

� concrete situaties bespreken a.d.h.v. nieuwsberichten en / of 
krantenknipsels (actualiteit) 

 


