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Wie was er lid van de GRIS in 2009? 

 

  

De GRIS verenigde in 2009 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 sinds 2008 toegetreden. 
 
Noot: De werkgroep Solidariteit Linden stopte zijn activiteiten in 2009. 
 
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  
 

mailto:johan.flamez@belgacom.net


Ondervoorzitter 

Christine D‟aes   Tel: 016/82 26 44 

cdaes@yucom.be  

 

Secretaris    Tel: 016/63 52 51 

Guy Sprengers 

Guy.sprenger@telenet.be  

 

Penningmeester  

Pieter Laga    Tel: 016/62 09 41 

piet.laga@skynet.be  

 

De schepen Internationale Samenwerking 
 

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

mailto:Piet.Laga@skynet.be
mailto:M_Costeur@hotmail.com
mailto:Mia.Ulens@belgacom.net
mailto:Mia.Ulens@belgacom.net


 

 
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  

mailto:cdaes@yucom.be
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Wat deed de GRIS in 2009? 
 

 

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 2009 gebeurde dat vier maal (26.03, 4.06, 17.9 en 10.12) Er werden in 

totaal 52 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 2009 kwam het DB vier maal samen (3.03, 25.05, 7.09 en 1.12) met in 
totaal 21 aanwezigheden. 

 
Er waren in de loop van 2009 drie werkgroepen actief: de 

duurzaamheidspiegel, de fairtradetrekkersgroep en de werkgroep 
Afrika Filmfestival. 

De werkgroep ‘Duurzaamheidspiegel’ vergaderde drie maal (31.03, 26.05 
en 23.04). De trekkersgroep rond Fairtrade vergaderde twee maal (2.04 

en 26.05) en de werkgroep Afrika Filmfestival vergaderde vier maal (8.01, 

13.01, 23.02 en25.04)  
Op 11/04 waren er twee deelnemers aanwezig op de vormingsavond over 

gemeentelijke I.S.-werking van de provincie Vlaams Brabant . 
 

Het jaarverslag 2008 werd voorgesteld op de gemeenteraad van 25.03. 
09 

Voor een opstart van het voedselteam in Lubbeek werd twee maal 
vergaderd (2.04 en 30.04) 

Er was één bijeenkomst op 10.012 voor de bespreking van de Ronde van 
11, een initiatief van het 11.11.11. comité én de gemeente Lubbeek. 

 
II. De agenda in 2009 

 



1. 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. 
 

2. Er werd een nieuw initiatief genomen om van Lubbeek een 
‘vredesgemeente voor Pax Christi’ te maken. Het initiatief werd 

goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen, de GRIS 
ondernam enkele concrete stappen, de scholen werkten een 

vredesprogramma uit maar de resolutie belandde nog niet op de 
gemeenteraad. 

 
3. De website werd volledig vernieuwd en ook de link vanuit de website 

van de gemeente werd aangepast. 
 

4. Een belangrijke zorg van de GRIS in 2009 bestond uit de evaluatie van 
de beleidsprioriteiten 2007-2013, de voortzetting van de 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 inbreng van de duurzaamheidambtenaar, Benita Van Hurck 
betekende hiervoor een aanzienlijke steun. 

 
 

A. Beleidsprioriteiten 2007-2013 

 
Tijdens de tweede helft van 2009 stond de halfweg evaluatie van het 

beleidsplan I.S. 2007-2013 op de agenda. Enkele besluiten. 
 Duurzame ontwikkeling, integratie en samenwerking over de 

verschillende beleidsdomeinen en een dynamische communicatie 
waren de domeinen die het meeste aandacht kregen in de voorbije 

drie jaar en waar een positieve evolutie werd vastgesteld.  
 De schepen I.S, Martine Vanbever zorgde voor een geleidelijke 

optrekking van de financies. Zo werden de werkingskosten 
verhoogd van 2500 naar 3000 euro en werd het bedrag voor 

projectsubsidies aanzienlijk verhoogd van 3000 naar 9.000 euro. 
 Het DB van 1.12 en de ALV van 10.12 waren vragende partij om 

voor de komende drie jaar extra aandacht te schenken aan het 
onderzoeken van de mogelijkheden tot ethisch omgaan met 

gemeentegelden en het aangaan van een gemeentelijk 

convenant (verzusteringsprojecten gefinancierd door hogere 
overheden) in de verdere toekomst. 

 
Schematisch overzicht evaluatie beleidsplan (ALV van 10.12.09) 

 



Thema Uit de 
beleidsnota 

Stand van 
zaken 2009 

Werkpunten Aanvulling 
GRIS 

1. Duurzame 

ontwikkeling 

 

Duurzaamheidsambtenaar 

Nieuwsbrief 

Ethisch beleggen 

Ambtenaar: OK 

Werkgroep FTG en 

DZHS: OK 

Vredesbeleid: gestart 

Ethisch beleggen 

Nieuwsbrief 

Idem 

idem 

Thema migratie 

2. Administratieve 

ondersteuning 

Versterken dienst Cultuur Dienst Welzijn en 

Cultuur aangevuld met 

1 VTE 

Vraag naar 

consulent 

Stedenband 

(convenant) 

3. Samenwerking 

en integratie 

verschillende 

beleidsdomeine

n 

Integratie 

beleidsdomeinen 

DZHS: MAR en GRIS 

Stoelenproject: CR en 

GRIS 

Intern 

kwaliteitsontwikkeling 

tussen verschillende 

beleidsdomeinen 

Ronde van 11 

Infovergadering 

gemeenschapscentrum 

Klimaatwijken 

 GRIS vragende 

partij voor meer 

samenwerking 

4. Gemeentelijke 

voorbeeldfuncti

e 

 Fairtraderesolutie 

Fairtradeproducten 

 Ethisch 

beleggen 

5. Communicatie Communicatiebeleid 

uitbouwen 

Website – Infoblad – 

lokale ondersteuning 

Regelmatige vraag 

naar advies 

  

6. Financies Werkingskredieten, 

projectsubsidies 

Subsidies hogere 

overheid Groeipad: 

bedrag per inwoner 

 

Belangrijk groeipad 

projectsubsidies 

Groeipad 

werkingssubsidies 

Noodhulp 

Subsidies hogere 

overheid bvb via 

convenant 

0.7% is 

symbolisch 

7. Logistieke 

ondersteuning 

middenveld 

 In orde   

8. Eigen 

initiatieven 

gemeente zelf 

(zie nota: 

2.4.6.2) 

Multiculturele initiatieven moeilijk te situeren in 

de context I.S.  

maar zit gedeeltelijk in 

de samenwerking                                                         

met andere 

beleidsdomeinen 

(Cultuur) 

  

 

B. Samenwerkingsverbanden in 2009 

 

1. De duurzaamheidspiegel  
 

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



vertegenwoordiging van de MAR (milieuraad) en de GRIS Lubbeek om de 

‘Duurzaamheidspiegel’ uit te testen op het Lubbeekse beleid. De 
duurzaamheidspiegel is een soort nulmeting voor duuraam beleid..  

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  
 

Op 23.04 werd een open vergadering belegd waarin stand van zaken werd 
gegeven aan een breder publiek. Na deze vergadering moest de 

werkgroep op eigen benen verder werken, dit is, zonder verdere 
begeleiding van VODO. Dit is niet gelukt. Er werd nog één vergadering 

gehouden (26.05) om de verdere werking te bespreken maar daar bleef 
het bij. Eind 2009 kondigde de duurzaamheidambtenaar een reanimatie 

van deze werkgroep aan. 
 

2. Fair Trade 

 
Binnen de GRIS werd in 2008 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. Deze groep IS ondertussen 
aangegroeid tot een dertiental leden. In de loop van 2009 heeft ze 

intensief gewerkt om de zes vereiste criteria te behalen.  
 

3. Het Afrikafilmfestival Leuven in Lubbeek 
 

Na het onverhoopte succes van 2008 werd meteen het voornemen 

genomen om dit initiatief in 2009 te herhalen.  
Op initiatief van Freya Verlinde, vertegenwoordiger voor Sp.a Lubbeek in 

de GRIS, werd een werkgroepje opgericht om alle nodige voorbereidingen 

ter harte te nemen voor de realisatie er van. Op vrijdag 25 april 09 werd 
de documentaire film ‘The day I’ll never forget’ voor een 60-tal 

aanwezigen getoond in zaal Santro te Binkom. Mevr. LEYE van de 
organisatie PALAVRE gaf een goede kadering van het thema van de film: 

vrouwenbesnijdenis. 
4. De Ronde van 11 

 
Piet Laga, coördinator van de 11.11.11. actie te Lubbeek, kon de schepen 

I.S overtuigen om in te stappen in een nieuw initiatief van de 11.11.11. 
koepel Brussel. 

De gemeente Lubbeek engageerde zich eind 2009 om op 30 mei 2010 de 
organisatie van een fietshappening op zich te nemen in samenwerking 

met de gemeente Tielt Winge. De verschillende adviesraden, waaronder 
de sportraad en de jeugdraad zijn uitgenodigd om mee te werken aan dit 

nieuwe initiatief. 

http://www.duurzaamheidspiegel.be/


 
 

C. Opvolging activiteiten van de lidorganisaties 

 

Er waren in de loop van 2009 wijzigingen in de vertegenwoordiging van 

Spa. Lubbeek, VBS Lubbeek en KLJ lubbeek. 
 

Er werden agendapunten voorgesteld door de lokale 

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

Kwamen op de agenda in 2009: 11.11.11., Vredeseilanden, 
Wereldsolidariteit (KWB Lubbeek), Artsen Zonder Vakantie, SIAL 

(Vluchtelingenwerk Vlaanderen) en de GBS Linden (het Isimbiproject) 
en GBS Pellenberg.  

De werkgroepen fairtrade, duurzaamheidspiegel en Afrika filmfestival 
rapporteerden op elk vergadering de stand van zaken en vroegen 

medewerking aan de aanwezigen. 

Daarnaast werd er aandacht besteed aan het jaarverslag 2009 en de 
voorstelling er van op de gemeenteraad van 25 maart, de vernieuwing 

van de website en de link vanuit de gemeentelijke website. 
 

D. Financies 

 

Het budget Internationale Samenwerking bedroeg in 2009 totaal 12000 
euro. Dit is ten aanzien van 2007 een groei van 6500 euro. 

Dit bedrag vertegenwoordigt 0.072% van het gemeentebudget. 
 

A. De werkingskredieten. 
 

In 2009 beschikte de GRIS over 3000 euro aan werkingskredieten om de 
kosten van de lidorganisaties bij het organiseren van hun non-

profitaktiviteiten te ondersteunen.  
De activiteiten die werden gesponsord ziet u in het overzicht hieronder. 

 

GRIS Financies 
     

  Inkomsten 2009 
 Overdracht  2008  4454,06 
 Subsidie  2009  3000,00 
             Totaal  inkomsten 7454,06 

 
Uitgaven 2009 

 beneficiant reden bedrag
 totaal 
 1. Onkosten werking GRIS  47,39 
 KBC onkosten zichtrekening saldo 10,39  
 GRIS - G. Sprengers terugbetaling abonn. STONE Website HOST 25,00  
 GRIS - G. Sprengers terugbetaling abonn. STONE Website HOST 12,00  



 2. Subsidie aan SIAL  105,74 
 SIAL abonnement Wablieft 26,00  
 SIAL abonnement Wablieft 26,00  
 SIAL - Het Geleeg consumpties tijdens Nl-les  53,74  
 3. Afrika Film Festival (AFF)  44,19 
 GRIS - SABAM Afrika Film Festival 14,19  
 GRIS bloemen voor sprekers 30,00  
 4. 11.11.11-  campagne kosten campagne (aff., verzek., vrijwill., kalend. 329,16 
 5. 11.11.11 - Sint-Maartensvuur SABAM Sint-Maartensvuur 26,61 
 6. 11.11.11 -  Vredesconcert  1069,14 
 11.11.11 - AXA-verzekeringen verz. Kerk Binkom Vredesconcert 54,16 
 11.11.11 - Nelma drukkerij drukwerk Vredesconcert 448,38  
 11.11.11 - Het Geleeg gratis drankje na hetVredesconcert 119,50  
 11.11.11 - Music Idea Vredesconcert - kosten geluidsinstallatie 302,50  
 11.11.11 - bet. cateringkosten Rans & Flagel  50,60  
 11.11.11 - bet. Fact. Veugelen programmaboekje 94,00  
    7.    GBS  Pellenberg  158,17 
 GBS Pellenberg actie Mobile school (stoepkrijt) 12,50  
 GBS Pellenberg project Vredesweek 145,67  
    8. GBS  Linden project Filippijnen 404,30 
    
    9. VBS  Lubbeek  255,80 
  
   10. Bankrekening KBC kosten basispakket en beheersvergoeding 12,00    
    

 
 TOTAAL   2452,50 

 BALANS   5001,56 

 

 

B. Projectsubsidies 
 

Er werden voor het budget van 9000 euro voor 2009 in totaal acht 
projecten ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen  

De GRIS onderzocht de voorstellen en adviseerde zeven van de acht 
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 zeven projecten elk 1287 euro subsidie toe te 

kennen. De gemeenteraad van december 2009 volgde dit advies. 
 

De gekozen projecten zijn de volgende: 

- Bouw gezondheidshuis in Wli-Meduine in Togo (Afrika). 
Indiener Kerlijn Van Assche voor Ria Etienne 

- Partenariaat met CGTG Guatemala (Latijns Amerika) Indiener 

Guy Sprengers voor Wereldsolidariteit Leuven 

- Palestijnse Circusschool ‘Behind the Wall’ in Ramallah 
(Palestina). Indiener Helene Huybens voor de palestijnse 

Circusschool. 



- Leiderschapsopleiding voor vrouwen bij de fruitverwerking in 

Senegal (Afrika) Indiener Gerda Liekens voor Vredeseilanden. 

- Zending hopital St.Jean de Dieu in Boko/Benin (Afrika). 
Indiener Jos Swinnen voor Artsen zonder Vakantie. 

- Inrichting kleutertuin in de school te Lupsa/Roemenië. 
Indiener Jaak Willemse voor het Roemeniëcomité Lubbeek. 

- Begeleiding van basisgemeenschappen in het Congolese 
regenwoud voor duurzame ontwikkeling. (Afrika) Indiener Piet 
Laga voor 11.11.11. 

 

E. De Webstek 
 

www.grislubbeek.be  
 

De website combineert informatie over de structuur, de historiek en de 

actualiteit van de GRISwerking. U vindt er onder andere de 
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. 
 

Ten slotte onderhoudt de redactie een kalender met een overzicht van 
vorming en activiteiten in Lubbeek en omstreken. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grislubbeek.tbe/


Steunpunt integratie asielzoekers Lubbeek 

 

Contact: Christine D‟aes. 

 

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. 

 

De website van SIAL (www.sial.tk) is niet meer actief  

 

 

1. SIAL structuur en doelstellingen 

SIAL is een informeel netwerk van overwegend inwoners van Lubbeek, met een losse structuur, 

dat 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. 

Hierop gaan we in op dezelfde manier, steeds binnen de grenzen van onze mogelijkheden. 

De vrijwilligers communiceren hoofdzakelijk via mail. Op een nieuwsgroep kunnen mensen met een 

concreet engagement in de SIAL-werking inschrijven. Naar de buitenwereld toe communiceert 

SIAL in de eerste plaats via 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 en staat ook open voor iedereen die met onze werking wil 

kennismaken. 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 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligers/
http://www.sial.tk/


 

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 gratis ter 

beschikking voor de kinderopvang tijdens de lessen Nederlands. 

- Een lokaal voor bewaring van 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 en 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 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 wonen, arbeid en opleiding. Dank zij dit fonds konden we ook dit jaar 

tientallen interestloze leningen geven aan een twintigtal personen: busabonnementen (geen 

goedkope abonnementen voor mensen zonder papieren!), schoolkosten, opleidingen, stookolie, 

overbruggen van periode van inkomensverlies door werkloosheid en ziekte, laattijdige uitbetaling 

van loon of toelagen. 

In 2009 leende SIAL sommen van 10 Euro tot 2000 Euro aan alleenstaanden en gezinnen.  

 

- GIFTEN tvv SIAL 2009: 

 

1250 Euro: KBC fonds voor ondersteuning van sociaal engagement van personeelsleden 

 

bankrekening SIAL: 

734 - 0031115 - 84 

Gerda Liekens SIAL 

3210 Linden 

 

2. SIAL samenwerkingsverbanden: 

- Lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

Actieve deelname aan “Platform Beleid & Beweging”, “Standpuntbepaling”, Veldwerkers” van 

VWV: 

 
In november kwam een medewerkster 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.  

We deden veelvuldig beroep op de hulp van de diensten van Vluchtelingenwerk: 



* Landeninfo 

Om informatie in te winnen over de huidige toestand in Nepal ivm overweging om terug te kkeren 

oor een Nepalese vluchteling en ivm medische voorzieningen. 

* 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 

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. 

 

Regularisatiecampagne 15 september -15 november 2009 

Enkele mensen van SIAL gaven zich op voor de vrijwilligerswerking van de Provincie Vlaams 

Brabant om mensen in een precaire verblijfssituatie te helpen om desgevallend een regularisatie 

van hun verblijf in België te bekomen op basis van de instructie van 18 juli 2009. Er was deelname 

aan de permanentie op het CAW te Tienen, samenwerking met de OCMW's van Tienen, Tielt-

Winge en Lubbeek. Ook hulp aan huis om regularisatieaanvragen aan te vullen en door te sturen, 

of om aanvragen voor te bereiden voor een nieuwe regularisatie-aanvraag door de advocaat. 

 

Vorming: 
- Opvolgen van de nieuwsbrieven van het VMC en VWV over vreemdelingenrecht, diagon@@l, e-

fugee, medimmigrant nieuwsbrief, briefing door Vluchtelingenwerk over de actualiteit, Kinderen 

zonder papieren, KMS, Foyer vzw  

- Tweedaagse stage bij de sociaaljuridische dienst van Foyer vzw te Brussel als voorbereiding 

voor de hulp bij de regularisatiecampagne. 

 

3.De lessen Nederlands. 

 

Het hele jaar door organiseert SIAL wekelijks les Nederlands op zaterdag van 10u tot 12 u.   

Plaats: vergaderzaaltje van "Het Geleeg", Broekstraat, Lubbeek.  

Lesgevers: 6 vrijwilligers met rolbeurt plus 3 vervangers . 

Vervoer vanuit Tienen met een wisselend aantal vrijwilligers. 

Kinderopvang: 5 vrijwilligers.   

Aanwezige deelnemers aan de lessen Nederlands: 2 à 5 deelnemers. 

Opvang kinderen: 2 tot 10 kinderen tussen 1 en 14 jaar oud, 

 

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.  

 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 de enige gelegenheid die ze hebben tot het spreken van het Nederlands en 

tot sociaal contact. 



 

Doordat geen enkele instantie lessen Nederlands of andere soorten leermomenten organiseert, 

waarbij baby's bij de moeder toegelaten zijn en er tegelijk opvang voor kleine kinderen voorzien 

wordt, dreigt voor jonge moeders een soms jarenlang durend isolement (“Speelodroom” in Leuven 

is een prachtig initiatief, maar niet voorzien op Nederlandsonkundige mama's). Al onze oproepen 

naar Provincie, Kind&gezin, Huis van het Nederlands, ... kregen hetzelfde antwoord: er moet 

beroep gedaan worden op kinderopvang. Dit is in de praktijk zeer zelden mogelijk, en zelfs als 

men plaats vindt, is dit meestal onbetaalbaar. 

SIAL organiseert al 10 jaar Lessen Nederlands. De mama's met baby‟s storen hoegenaamd niet 

en de andere kinderen passeren enkele aangename uurtjes met een enthousiaste 

begeleidingsploeg. Als het zonder financiële middelen wel kan, waarom dan niet mét? 

 

4. Materiële hulp 

 

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

en meubilair 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, ... 

- hulp bij kleine herstellingen in de huizen. 

- herstel en installatie van PC bij een studente hoger middelbaar onderwijs, bezorgen en 

installatie van enkele PC's bij mensen thuis. 

Bestellingen 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 ipv (aan kostprijs) doorverkocht.  

 

Financiële steun: 

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

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

een verleden met werkloosheid, ziekte, illegaal verblijf ...  

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

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. 

 

5.Sociale hulp 

 

.Werk  

De zoektocht naar werk is de meest confronterende aangelegenheid in zake xenofobe en ronduit 

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



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

bieden. 

Zelfs mensen met een definitieve verblijfsvergunning en soms zelfs de Belgische nationaliteit, 

hebben het zeer moeilijk om aan een baan te geraken. Voor enkelen waren de ondersteuning met 

referentiebrieven van SIAL-leden doorslaggevend voor een succesvolle sollicitatie. 

 

Voor laaggeschoolden is de organisatie "Wonen en werken" zeer toegankelijk voor opleidingen en 

tewerkstelling. De mensen zijn ook over het onthaal en de begeleiding aldaar zeer opgetogen.  

  

We begeleidden een persoon in zijn contacten met GTB, OCMW en Hergebruikcentrum Hageland 

naar een tewerkstelling onder art.60. We blijven actief om deze persoon te helpen zoeken naar 

een reguliere arbeidsplaats.  

 

.Medisch 

- Medimmigrant was een enorme hulp voor de problemen van sommige mensen zonder papieren, 

om recht te hebben op dringende medische zorgen.  

- Afspraken met medici en paramedici (tandarts, kinesist). Contacten met artsen en ziekenhuizen 

voor hulp aan mensen die 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 zoveel 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, OCMW, sociale 

zekerheid, .... 

Dit jaar hielpen we meer bepaald enkele personen en gezinnen wiens verblijf na vele jaren in de 

illegaliteit, geregulariseerd werd. Gemeente, bank, mutualiteit, werk, VDAB, kindergeld, SVK en 

Sociale huisvestingsmaatschappij, ... : de wondere wereld van de wereld mét papieren is er een 

van sociale zekerheid en veel mogelijkheden, op voorwaarde dat men de regels en de wegen kent 

en volgt. 

 

.Juridisch: 

- Optreden als vertrouwenspersoon in het contact met de politie  

- 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 (cash!) 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 blijft een moeilijk punt omdat het een tijdrovende en intensieve 

taak is.  

 

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 door Lubbeek, sommige families alsnog zal toelaten om 

in Lubbeek te (blijven) wonen. 

Door het ontbreken van projecten voor sociale woningbouw in Lubbeek blijft het wonen in 

Lubbeek voor de meesten echter een onbereikbare droom. Na kortere of langere tijd moeten de 

mensen immers de woonst verlaten, die ze in onderhuur van het OCMW betrekken. De 

opgebouwde sociale contacten met buren, school, gemeentelijke diensten, verenigingsleven, ... 

gaan zo telkens verloren.  

 

.Regularisatie, naturalisatie, gezinshereniging 

Voor verschillende personen en families schreven vrijwilligers van SIAL persoonlijke brieven om 

hen te ondersteunen voor hun aanvraag tot regularisatie van hun verblijf op basis van art.9 bis 

van de vreemdelingenwet of voor hun aanvraag tot het bekomen van de Belgische nationaliteit. 

Enkele personen en families kregen dit jaar een positief antwoord op hun aanvraag. 

 

Gezinshereniging: Een gezin was met alle formaliteiten, financiële inkomsten uit 

arbeidsvoorwaarden en huisvesting in orde en toch geraakte de echtgenote niet aan een visum om 

vanuit Afghanistan naar België te mogen komen. We namen contact op met de diensten van de 

Federale Ombudsman en deze dienst heeft vlug, correct en efficiënte hulp geboden.  

 

Hulp bij problemen ten gevolge van niet bewezen naam en nationaliteit, na regularisatie van het 

verblijf in België. Ook hier werd, in samenspraak met de gemeentelijke ambtenaren van de 

gemeente Lubbeek, contact opgenomen met de diensten van de Federale Ombudsman. Aan deze 

problemen wordt nog verder gewerkt.  

 

 

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 2009: 

 

- 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. Hieraan is eindelijk 

geremedieerd: een niet terugvorderbare steun wordt bij aankomst uitgekeerd, zodat de 

uitkeringsgerechtigden niet meer vanaf het begin in een schuldenspiraal terecht komen.  

- 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. 

- 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. 

 

Knelpunten  

Openbare zittingen van de OCMW-raad: daar waar in 2008 er een evolutie was naar meer 

inhoudelijk debat over belangrijke beleidspunten, zagen we dit jaar spijtig genoeg de 

omgekeerde evolutie. De zittingen dreigen herleid te worden tot het goedkeuren van verslagen 

en facturen, hoewel de financiële zaken nog het meest aanleiding geven tot discussie en 

bedenkingen. Soms slagen enkele raadsleden erin om inhoudelijke punten te laten agenderen, 

maar we maakten enkele keren mee hoe de dialoog over beleidskwesties eerder werd vermeden, 

door de kwestie naar een Bijzonder Comité of naar het Vast Bureau te verwijzen. De oprichting 

van een Bijzonder Comité voor het Lokaal Sociaal Beleid werd eenmaal teruggefloten door de 

gouverneur van de Provincie, maar kwam er later in een lichtjes gewijzigde vorm toch door. Het 

gehele sociale beleid dreigt hierdoor in de beslotenheid gevoerd te worden. De openbaarheid van 

bestuur komt in het gedrang: doordat de burger niet weet wat er door wie over wat beslist 

wordt, kan hij er ook geen informatie over inwinnen.  

 

Een pijnlijk voorbeeld, dat ons als SIAL rechtstreeks aanbelangt, is het beleid ten aanzien van 

de huisvesting van vluchtelingen. In de loop van het jaar, veranderden de regels vanuit de 

federale overheid ivm de opvang en de toewijzing van nieuwe asielzoekers enkele keren. Toen op 

een gegeven moment het spreidingsplan weer werd ingevoerd en Lubbeek een veertigtal 

vluchtelingen zou toegewezen krijgen, vernamen we van de sociale dienst, dat slechts enkele 

alleenstaanden huisvesting in Lubbeek zouden krijgen. Alle anderen zouden elders een 

onderkomen moeten zoeken en voor hen zou  dus 50% van de financiële steun, door het OCMW 

van Lubbeek uit eigen middelen moeten betaald worden. Op geen enkel ogenblik is hier een 

beleidsdialoog over gevoerd op de openbare zitting. Wij betreuren zeer sterk dat Lubbeek nog 

nooit, en ook dit jaar weer niet, zijn volle verantwoordelijkheid opnam voor het opvangen (o.a. 

duurzaam huisvesten) van vluchtelingen. Spijtig genoeg kadert dit probleem in het geheel van een 

ontbreken van een sterk, voluntaristisch sociaal beleid tegenover kansarmen in het algemeen, in 

Lubbeek. 
 

- Nog steeds hadden sommige cliënten het 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 werd als een vraag tot terugbetaalbaar voorschot. 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 nog dikwijls 

onderschat. 
 

- Voedselbedeling: De groeiende armoede zorgt voor een toegenomen vraag naar 

voedselpakketten bij organisaties zoals BOM te Tienen. Zij geven 3x per week verse 

voedingswaren plus 1 x per maand een groot pakket “droge voeding”. In Lubbeek is er voor echt 

behoeftige mensen geen echte voedselhulp. De bedeling van 2 x per jaar pakketten van niet 

bederfbare etenswaren is zeer welkom, maar ruim onvoldoende. Indien de inspanning om zelf een 

volledige voedselbedeling te organiseren, niet in verhouding zou staan tot het aantal behoeftigen, 

zou Lubbeek  een financiële en/of logistieke steun kunnen overwegen aan de BOM Tienen, in ruil 

voor de voedselpakketten die sommige inwoners van Lubbeek nu al krijgen en die anderen 

eigenlijk heel hard nodig hebben.  

 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 12 Euro en 9 Euro. Het is niet omdat het hier nog slechts enkele personen betreft, dat de 

onrechtvaardigheid minder groot wordt. 

 SIAL blijft zich verzetten tegen deze fundamenteel onrechtvaardige regeling, die bovendien de 

doelstellingen van het DIFTAR-systeem ondergraaft. 

- Lokaal Sociaal Beleid: 
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, vetjes door 

ons). De dialoog Gemeente-OCMW-lokale actoren (doel van het Lokaal Sociaal Beleid: LSB) lijkt 

ook een stille dood gestorven te zijn. Er wordt alleszins niet meer over gerapporteerd. 

Ondertussen werd wel feestelijk het Sociaal Huis ingehuldigd, wat het sluitstuk van datzelfde 

LSB zou moeten zijn. 

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 bijzonder 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. 

 



- 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, weerom enkele 

keren doorgeschoven naar de rechtbank. Dit brengt enorme kosten mee voor het OCMW én 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 om hen te kunnen laten deelnemen, en ook 

dit jaar was er geen vervoer voorzien. 

 

7.SIAL in de wereld 

 

Deelname aan 3 publieke manifestaties, 1 in Antwerpen en 2 in Brussel voor de belangen van 

mensen zonder papieren en als aan klacht tegen het falend federaal asiel- en migratiebeleid 

 

29 mei: in het kader van een  studiedag voor de CAW's, ingericht door het Vlaams 

Minderhedencentrum, over rechten van mensen zonder wettig verblijf, nam Sial deel aan het 

panelgesprek „mensen zonder wettig verblijf als cliënt van het algemeen welzijnswerk‟ , waar we 

het standpunt van de vrijwilliger vertegenwoordigden.  

 

30 mei : wereldfeest Leuven 

 

16 juli: Een dag aan zee  

 

31 oktober:Tsjetsjeense culturele avond  Wilrijk. Organsatie Pax Christi 

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 2009 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. 

We bleven geconfronteerd  met de problematiek van mensen zonder papieren: overleven zonder 

arbeidsvergunning van onzeker zwart werk, in voortdurende angst om opgepakt en opgesloten te 

worden. Gelukkig kregen enkelen onder hen dit jaar een verblijfsvergunning. Zij vonden zeer vlug 

werk en kunnen eindelijk aan hun toekomst bouwen. Anderen blijven, ondanks de 

regularisatiecampagne van 15 september tot 15 december, voorlopig tot hun miserabel leven 

veroordeeld. Het vooruitzicht van de voorgenomen “strengheid” vanuit de politieke wereld, nà de 

campagne, is angstaanjagend. Diegenen die ongelukkigerwijze toevallig niet in de huidige, zeer 

arbitraire criteria van de campagne vielen, staat binnenkort nog meer repressie en ontbering te 

wachten. 

 

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. 

 



We willen ons verder inzetten voor individuele hulpverlening, maar ook streven naar structurele 

verbeteringen. We willen 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 de regio, 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 

 

SIAL ontving in 2009 voor 105 euro werkingskosten van de GRIS voor het abonnement Wablieft 

en de drankjes bij de Nederlandse lessen in het Geleeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.11.11 actiecomité Lubbeek 

 

contactpersoon: Pieter Laga 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking 

 

Het 11.11.11-comité vergaderde daadwerkelijk op 8 juni, 2 juli, 8 oktober, maar via talloze e-

mailberichten hielden de comitéleden contact, er werd bij de comitéleden gepolst over nieuwe 

initiatieven en de activiteiten werden voorbereid. 

 

Tijdens de eerste vergadering was Greet De Prins van het Provinciaal Secretariaat op bezoek om 

de contacten met het comité te bestendigen.  

Op 2 juli werd er vergaderd naar aanleiding van de vraag van 11.11.11 omtrent de kandidatuur van 

Lubbeek voor de Ronde van 11, een nieuw initiatief om in 11 gemeenten verspreid in de 5 Vlaamse 

provincies, een fietshappening te organiseren op zondag 30 mei 2010. De schepen van I.S. was 

heel enthousiast en beloofde substantiële hulp bij de organisatie van dit evenement. Het comité 

stemde dan ook in met het initiatief.   

De deur-aan-deur omhaling, de broodzakkenactie en vooral het concert van Rans en Flagel op 20 

november in de Sint-Jan-Baptistkerk van Binkom werden tijdens de derde bijeenkomst verder 

voorbereid. 

 

Op 11 september had de startdag van de nieuwe campagne plaats in Leuven en was het comité 

Lubbeek ook vertegenwoordigd.  

 

In oktober diende het 11.11.11-comité bij het College van Burgemeester en Schepenen van 

Lubbeek een aanvraag in voor projectsubsidie voor een project in Congo onder de titel 

“Begeleiding basisgemeenschappen in het Congolese Regenwoud naar duurzame ontwikkeling en 

voedselzekerheid, in harmonie met hun omgeving.” 

De plaatselijke organisatie is Océan: “Organisation concertée des ecologistes et amis de la 

nature”. De organisatie, opgericht in 1994, ijvert voor het samengaan van de sociale en 

economische ontwikkeling van de Congolese bevolking en het behoud van het Congolese 

regenwoud. Ze willen ecologische beginselen combineren met de zorg voor voedselzekerheid en 

ontwikkeling. 

 

Gedurende het actieweekend van 11 november werden meerdere activiteiten georganiseerd door 

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

 

2. Inhoudelijke rapportering 

 



De Vlaamse Noord-Zuidbeweging en de vakbonden vonden elkaar in de strijd voor waardige 

arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon voor iedereen, in het zuiden en hier en vonden het 

thema zo belangrijk dat het meteen een actie werd voor 2 jaar: 2008 en 2009. 11.11.11 blijft er 

op hameren: “Werknemers zijn geen gereedschap”. Het in de schijnwerpers plaatsen van de eis 

“Waardig Werk”, zowel in het Zuiden als in het Noorden kreeg opnieuw veel aandacht in de 

media. Waar het om te doen is? 

Een goede job en een fatsoenlijk loon zijn de beste hefbomen om uit de spiraal van armoede te 

komen. Meer nog, waardig werk en een waardig inkomen zijn absolute voorwaarden om de 

Millenniumdoelstellingen op een duurzame manier te realiseren. Daar moet geen tekening bij 

gemaakt worden. Er is nog een lange weg te gaan. De helft van alle werkende mensen verdient 

minder dan 1,5 euro per dag en de basisrechten van werknemers worden maar al te vaak met de 

voeten getreden. De economische globalisering speelt werknemers in Noord en Zuid tegen elkaar 

uit. Het tij doen keren, is een werk van lange adem. Maar door de krachten enkele jaren te 

bundelen en samen campagne te voeren, kunnen we het proces hier en daar in een 

stroomversnelling brengen. Dat is de inzet van Waardig Werk. De bedrijfswereld moet de 

internationaal aanvaarde arbeidsnormen respecteren. Het is aan hen om mistoestanden aan te 

pakken. Maar door winsthonger en keiharde wereldwijde concurrentie blijft het vaak bij goede 

bedoelingen en mooie woorden. Ook in Lubbeek werd de eis gehoord, het financiële resultaat 

liegt er niet om.  

 
Het programma gedurende het actieweekend bestond uit: 

- Het Sint-Maartensvuur op dinsdag 10 november door de Scouts Lubbeek, KLJ en KWB 

Lubbeek en Amnesty Lubbeek vanaf 19 u. 

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

spaghettislag.  

- Vrijdag 13 november gingen de leerlingen van de 5de & 6de klas van de VBS De Linde stappen 

voor “Waardig Werk”, gesponsord door ouders, familieleden, vrienden en buren.  

- En op vrijdag 20 november organiseerde het 11.11.11-comité, in samenwerking met de 

naburige comités van Bierbeek, Holsbeek, Rotselaar en Tielt-Winge een Vredesconcert in de 

Sint-Jan-Baptistkerk van Binkom. Het ensemble Rans & Flagel voerde het programma “Drie 

oorlogstaferelen” uit. Het was een prachtige vertolking van oorlogsliederen die in de 

grensstreek met Frankrijk werden opgetekend. De liederen vertolkten de gevoelens van de 

soldaten, hun ellende, eenzaamheid, solidariteit en vooral het verlangen naar vrede. Het 

concert genoot veel bijval en iedere toehoorder was vol lof over de prachtige uitvoering. En 

om het Vredesthema kracht bij te zetten werd ook Anita Huybens herdacht door haar 

klaprozen tentoon te stellen, waarvan er ook veel verkocht werden.   

-  Tijdens de eerste twee weken van november werden in 7 bakkerijen van Lubbeek nagenoeg 

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” 821,00 

Sint-Maartensvuur   1.527,15 

Vredesconcert 409,24 

Spaghetti Scouts St-Kwinten 2.937,65 

Straatcampagne 17.823,70 



TOTALE OPBRENGST 23.518,74 

 

Het totaal vertoont een lichte daling t.o.v. 2008 (24.735,49). 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 2010 gepubliceerd en 

zullen in het Gemeentelijk Infoblad worden gepubliceerd.   

 

Het financieel verslag 2008 van 11.11.11 leert ons dat Lubbeek in 2008 in totaal 39.345,15 euro 

inzamelde, d.i. 2,78 euro per inwoner, het beste resultaat ooit in Lubbeek en …  het hoogste 

cijfer in gans Vlaanderen voor het jaar 2008. Het is uitkijken naar het verslag van 2009.  

 

Buiten de periode van de jaarlijkse campagne, heeft het 11.11.11-comité geen eigen activiteiten, 

doch de comitéleden werken mee aan de initiatieven van de GRIS en andere lidorganisaties. 

 

 De GRIS kende een werkingstoelage goed van € 1069,14 voor het propagandamateriaal, 

verzekeringskosten, de affiche, de flyers en de catering van de artiesten van het 

Vredesconcert en het gratis drankje na het concert. 

 

Het ingediende project van 11.11.11. kreeg een projectsubsidie van 1.285 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht van de KWB-activiteiten van 2009, in het kader 

van Internationale Samenwerking, gecombineerd met 

aandacht voor, en acties van Wereldsolidariteit. 
 

Contactpersoon: Guy Sprengers 

 

KWB-nationaal draagt het thema „Internationale Samenwerking‟ hoog in het vaandel. 

Activiteiten hier rond worden constant gepromoot, niet enkel nationaal, maar ook regionaal en 

lokaal. KWB Lubbeek wenst hierin een voorbeeldrol te spelen voor de KWB-verenigingen van de 

regio Noord-Hageland waartoe wij behoren. 

KWB-Lubbeek heeft - als eerste - een verklaring op eer ondertekend, waarin ze  

te kennen geeft dat ze fairtradeproducten schenkt binnen de organisatie. Deze  

verklaring is toegevoegd aan het gemeentelijk Fairtradedossier (criterium 3), zie 

www.grislubbeek.be. 

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 reeds 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 2009 toegelegd op de rechten van de 

arbeiders onder de naam: „Waardig werk, werknemers zijn geen gereedschap’. Deze campagne 

werd reeds op gang getrokken door 11.11.11 in het najaar 2008. Wereldsolidariteit nam samen 

met ACV, ABVV, ACLVB, fos-socialistische solidariteit tussen 1 en 21 mei 2009 het roer over. 

„Vrijheid van verenigen‟ is het hoofdthema.  

Meer informatie is terug te vinden op www.wsm.be/campagnes/waardigwerk   

 

 

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. 

 Stuurgroepen op 22 januari, 19 februari,,19 maart, 16 april, 18 juni, 16 september, 15 

oktober, 19 oktober en17 december 

 5 februari: startdag Lentecampagne in Brussel 

 27 april: werkgroep Partenariaat 

 Waardige donderdagen (Lentecampagne) 

o 7 mei: film over Cambodja 

o 14 mei: China Blue, film 

o 21 mei: ACW-WS-feest Rerum Novarum, Antwerpen. 

 28 mei: stuurgroep Partenariaat 

 30 mei: Wereldfeest Leuven, stand WS 

 

Activiteiten KWB-Wereldsolidariteit: 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.wsm.be/campagnes/waardigwerk


 Zaterdag 17 maart: Café Mangé: Lentecampagne: „Waardig werk, werknemers zijn geen 

gereedschap‟. Getuigenis van een inleefreis naar de Filipijnen door LBC-verbond Brussel, 

tezamen met verkoop kruidenpakketjes en ondertekenen petitie. 

 Vrijdag 23 april: Mano Mundo: festival met wereldmuziek, rond thema van de 

Lentecampagne. 

 Zondag 17 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. 

 Vrijdag 20 november: actieve hulp bij „Vredesconcert‟ van 11.11.11.  

 Donderdag 10 december: deelname aan fakkelwake „Stop the killings‟ Brussel 

 Weekend 12-13 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 Stuurgroep Wereldsolidariteit Leuven. 

 

 

KWB deed in 2009 geen beroep op de werkingskredieten van de GRIS. 

 

Wereldsolidariteit ontving € 1287.12 projectsubsidie (Financiering voor CGTG Guatemala, 

voor activiteiten op het vlak van de ‘Informele sector’ en ‘Organisatieversterking’ en 

kadert in een meerjarenplanning). 

Informele sector: steun aan organisaties in departementen (o.a. Sololà, El     Quiché, 

Chiquimula) om kredietverlening te kunnen organiseren. Specifieke vorming inzake financieel 

beheer van kleine economische initiatieven. 

Organisatieversterking:leiderschapsvorming met aandacht voor duurzaamheid, financiële 

autonomie en communicatie.Opstarten van nieuwe lokale groepen. Mobilisatie en sociale actie 

ter bescherming van de mensenrechten (in het bijzonder de sociale, economische en 

culturele rechten). 

 

 

 

 



 

 

Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 

Overzicht activiteiten 2009 

 

Contactpersoon: Marianne Costeur 

 

Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na. De 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij de leidraad. 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. 

Amnesty International werd in 1961 in Engeland opgericht door de advocaat 

Peter Benenson. Amnesty International Belgium werd opgericht in 1973, terwijl 

de Vlaamse tak van de vereniging het daglicht zag in 1978. Wereldwijd zijn er 

meer dan 2 miljoen leden.  

Het onderzoek naar schendingen van mensenrechten wordt georganiseerd vanuit 

het Internationaal Secretariaat in Londen. Landen- en themaspecialisten gaan 

regelmatig op missie in de betrokken gebieden. Op basis van hun onderzoek 

stellen ze rapporten op en bedenken ze manieren om druk uit te oefenen opdat 

de schendingen verholpen worden.  

Amnesty afdelingen wereldwijd voeren actie op basis van het onderzoek naar 

schendingen van mensenrechten georganiseerd door het internationaal 

Secretariaat te Londen. 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. 

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 geïsoleerde 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.  

In 2009 telde de Lubbeekse briefschrijfgroep drieenveertig 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 nemen een tien tot 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. 

Tijdens de mensenrechtenweek in december 2009 werd de aandacht gevestigd op de verjaardag 

van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 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 2009, aan meewerkt is de 11.11.11 actie, 

meer bepaald verzorgen wij ‘de keuken’ van het St. 

Maartensvuur. 

 

 

De amnestybriefschrijfgroep Lubbeek deed in 2009 geen beroep 

op de werkingskredieten van de GRIS. 
 

 

 

http://www.aivl.be/
http://www.aivl.be/


Het Geleeg 

Activiteiten  

 

 

Contactpersoon Mia Ulens 

 

                                             “ je bent solidair en je doet wat “ 

                                                                      & 

                                          “  heerlijk én eerlijk gaan er altijd samen.” 

 
op zaterdag van 10 tot 16 uur….  

is er in  Het Geleeg    „gelegenheid‟  om te kiezen voor fair trade producten.  

Wijn, fruitsap, koffie, thee, honing, choco… 

op andere dagen kan je ook tel.  016.63.30.04 of gsm 0472.77.85.46 bestellen… 

 

 

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, . 

 

 

 

 

 

Het Geleeg deed in 2009 geen beroep op de werkingskredieten van de GRIS 

 

 

 

 

 

http://www.geleeglubbeek.tk/


Roemenië comité Lubbeek-LUPSA 

 

Contactpersoon: Jaak Willemse 
 

Inleiding 

Al 19 jaar is ons comité actief in Lupsa, een klein bergdorpje in Roemenië. 

Steeds blijven er zich nieuwe noden aandienen in een land dat, ondanks zijn toetreding tot de 

E.U. nog op vele vlakken  geconfronteerd wordt met  allerlei problemen op vlak van 

werkzekerheid, onderwijs, medische zorgverlening; wegeninfrastructuur, sociale zekerheid voor 

de mensen enz.. Dit alles straalt heel duidelijk af op het dagelijkse leven van de gewone man. 

Vooral de  kleine, afgelegen  dorpjes in de bergen delen meestal het minst in de staats- en ook 

Europese subsidiekoek,. D.w.z. dat een bergdorpje als Lupsa voor veel dingen op zichzelf is 

aangewezen en dat ook daar de economische crisis tot gevolg heeft dat er stijgende 

werkloosheid is. Dit heeft o.a. tot gevolg dat heel wat mannen en ook vrouwen, zelfs koppels, hun 

geluk gaan beproeven in de seizoensarbeid (vooral fruitpluk) in Spanje, Portugal en Italië. Het 

drama is dikwijls dat er in Roemenië vele kinderen en jongeren heden ten dage opgroeien zonder 

hun ouders, zo goed en zo kwaadschiks mogelijk opgevoed door hun grootouders. Ook dat zien we 

in Lupsa gebeuren. De gevolgen hiervan zullen binnen enkele jaren of decennia nog duidelijker 

worden, namelijk. een generatie jonge mensen die de nodige structuur gemist heeft om uit te 

groeien tot verantwoordelijke volwassenen.  

Ook heeft de crisis er voor gezorgd dat er naast grotere bedrijven heel veel kleine 

zelfstandigen met nog vrij recent opgerichte handelszaken over de kop zijn gegaan omwille van 

de duidelijke gedaalde koopkracht van de gemiddelde Roemeen. 

Omdat het Roemeniëcomité Lubbeek-Lupsa het gedurende heel zijn actieve werking in Lupsa 

altijd belangrijk heeft gevonden om te focussen op kwaliteitsonderwijs, juist omdat het zo 

belangrijk is voor de opgroeiende generatie, gaan onze inspanningen dan ook hoofdzakelijk daar 

naartoe. Met grotere en vooral kleinere gerichte projecten proberen wij de verschillende scholen 

o.l.v. directeur Vasile Cioica te steunen in hun streven naar kwaliteit. Met de hen schaars 

toebedeelde middelen van de staat en de gemeente probeert de heer Cioica, gesteund  door onze 

geldelijke en materiële middelen, zijn school op niveau te houden, waarin hij overigens zeer goed 

slaagt. Hij is een gedreven man, die ons steeds dankbaar is voor het surplus dat hij van ons 

ontvangt om net dat tikkeltje extra te kunnen doen. 

 

 

 

Contacten met Lupsa 

Naast de regelmatige telefonische contacten om de zaken te bespreken blijven de persoonlijke 

contacten natuurlijk essentieel, enerzijds om van man tot man een en ander te verduidelijken, 

maar anderzijds ook om de vriendschapsbanden daadwerkelijk, lijfelijk in stand te houden. 

Daarom dat we dit jaar het bezoek mochten ontvangen van de familie Nicolae Albu met vrouw en 

zoon. Zij waren te gast bij de familie Willemse van 9 tot 17 augustus. Met hen werden heel wat 

situaties van Lupsa, maar ook in Roemenië in het algemeen, doorgesproken.  

Wat Lupsa betreft hebben we de voorbije projecten nog even doorgelicht evenals het komende 

project (zie lager) . 

Bij het vertrek werden nog allerlei materialen en hulpgoederen meegegeven, evenals een mooie 

voetbaluitrusting voor de lokale jongeren. 
 

Vergaderingen van het RCLL (Roemeniëcomité Lubbeek-Lupsa) 



-17/2: Startvergadering 2009 

-7/4: Evaluatie lopende project 2009 (speeltuigenproject) 

-13/8: Vergadering en ontmoeting met de familie Albu. Voorstelling van het nieuwe project 2010 

en telefonisch overleg met de heer Cioica, directeur van de school te Lupsa. 

-9/10: Voorbereiding dossier en bezoek 2010 (eind april, begin mei). 
 

Project 2010 

Voor 2010 wordt geopteerd voor een restauratie- en herstellingsproject van het dak van de 

hoofdschool van Lupsa. Het klassieke zinken dak is na een tiental jaren weer toe aan een herstel- 

en verfbeurt (zilverkleur om de zon te reflecteren).De uiteenlopende weersomstandigheden 

(warme zomers en strenge winters) maken dat de daken het zwaar te verduren krijgen. Vandaar 

de keuze voor dit project dat begroot is op ongeveer 2200 euro. 
 

Artikel voor Info Lubbeek 

Vermits het Roemeniëcomité Lubbeek-Lupsa in 2010 twintig jaar zal bestaan en actief zal zijn in 

Lupsa, , is dit de gelegenheid om eens een overzichtsartikel over 20 jaar Roemeniëwerking te 

publiceren in  het gemeentelijk infoblad. Op die manier wordt er informatie verstrekt aan de 

Lubbeekse bevolking. 

 

Het Roemeniëcomite ontving in 2009 een projectsubsidie van 1287. 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 

 

Voor wat betreft mijn bijdrage aan de werking AZV voor 2009 kan ik tamelijk kort zijn.  

Daar ik veel van mezelf had gegeven in 2008, namelijk een missie in Boko Benin in januari, daarna 

naar Likasi in RD Congo in juli en nogmaals naar RD Congo naar Kilwa, Katanga in december, dacht 

ik in 2009 het rustig aan te doen. 
 

Echter vroeg AZV mij om een team orthopedie te begeleiden in december 2009 naar Benin Boko. 

Alles verliep zoals gepland. We deden de consultaties, opereerden een 50 tal patiëntjes, zorgden 

voor een goede opvolging en konden weer naar huis gaan.  

Evenwel waren we niet helemaal tevreden daar de plaatselijke artsen niet echt geïnteresseerd 

waren in ons werk en dus ook niet in eventuele opleiding en bijscholing. Alleen de 2 plaatselijke 

operatieverpleegkundigen waren zoals altijd leergierig en enthousiast. 
 

De plaats zou ideaal kunnen zijn om onze eigen mensen op te leiden in de voetchirurgie en in de 

Afrika mentaliteit. 
 

Ik heb een uitgebreid verslag gemaakt van deze missie, en was eigenlijk onmiddellijk bezig met 

een nieuwe missie voor te bereiden, naar Kinshasa in februari 2010 waar we opleiding zouden 

verschaffen op hoog niveau en we uitzonderlijk veel en lang zouden opereren.  Maar dit zal voor 

volgende maal zijn. 
 

Voor vragen en antwoorden over Artsen Zonder Vakantie www.azv.be 

En ook bij Jos Swinnen,  Kortebergstraat  43, 3212 Pellenberg,  

 

jos-swinnen@scarlet.be 

 

Artsen zonder vakantie kreeg 1287 euro projectsubsidies van de GRIS in 2009 

 

 

 

 

 

http://www.azv.be/ned/voorstelling/index.html
http://www.azv.be/
http://www.azv.be/
mailto:jos-swinnen@scarlet.be


Vredeseilandencomité Lubbeek 
 

 

 

Contactpersoon Gerda Liekens 

 

Vredeseilanden campagne: 

 

Geen eten zonder bonen! Boeren redden de wereld! 

Dit jaar focuste de campagne van Vredeseilanden op Nicaragua. Daar zijn bonen, hét 

basisvoedsel van de Nicaraguanen, op korte tijd bijna verdubbeld in prijs. Door de keten van de 

boon korter te maken, kan de boer een betere prijs krijgen voor zijn bonen én moet de 

consument minder betalen. Boeren kunnen de wereld redden! 

 

Het Vredeseilandencomité Lubbeek organiseerde op zaterdag 17 januari 2009 de verkoop aan de 

Delhaize in Kessel-Lo. Dit bracht een bedrag bijeen van 3.644,67 €. 

Vredeseilanden dankt al diegenen die hun bijdrage leverden, zowel het groeiend aantal trouwe 

schenkers, als de vrijwilligers-verkopers, als de media. 

Mede dankzij de giften kan Vredeseilanden haar 150 landbouwprogramma‟s in Afrika, Azië, 

Latijns-Amerika en Europa ondersteunen. 

 

Projectsubsidie Vredeseilanden: 

"Vrouwen brengen vaart in ontwikkeling" 

 

4000 ton bananen. Dat is wat de duizend boeren en boerinnen van Tambacounda in Senegal samen 

produceren op een jaar. Al twintig jaar werken ze samen in hun boerenorganisatie APROVAG om 

meer en betere bananen te telen. 

Maar voor boeren en boerinnen is de toekomst nooit zeker. Dat geldt ook voor de producenten 

van Tambacounda, één van de armste streken van Senegal. Van die mooie bananenoogst, moeten 

ze immers ieder jaar 25% onverkocht weggooien. Duizend ton hard werk dat niks opbrengt. 

Hun mooie fruit zien rotten. De boeren konden het niet aanvaarden. Niks aan te doen? Niet 

volgens de boerinnen van APROVAG. Mariam Dieng van Vredeseilanden Senegal bracht de dames 

van Tamba bij elkaar. 

Aan goede ideeën geen gebrek. Tijd dus voor een plan. Een businessplan. "Wat gaan we precies 

produceren? Welke investeringen zijn daarvoor nodig? Waar gaan we de producten verkopen? En 

voor welke prijs? En welke opleidingen hebben we daarvoor nodig?" 

Consumenten werden bevraagd tijdens proefsessies. De vrouwen van APROVAG rekenden hun 

hele onderneming voor. Vredeseilanden engageerde zich om een basisinvestering te doen in de 

verwerkingseenheid en te helpen bij de zoektocht naar kapitaal. 

Verschillende vrouwengroepen krijgen ook gerichte opleidingen in financieel en administratief 

beheer, organisatiemanagement, productietechnieken en marketing. 

De vrouwen van Tambacounda staan voor drie spannende jaren. Na drie jaar willen ze hun 

onderneming de eerste winst laten maken. Een stuk van de winst vloeit terug naar hun 

boerenorganisatie APROVAG. Daarmee kan het lidgeld van alle boeren en boerinnen verlaagd 

worden, zodat iedereen meer over houdt aan het eind van de maand. 

Boeren en boerinnen verdienen een goede opleiding, een sterke organisatie en een markt met 

eerlijke prijzen. Daar werkt Vredeseilanden aan omdat het de snelste weg is om mensen uit de 

armoede te tillen. 

 



Lubbeek FairTradeGemeente:  

 

Lubbeek ging in 2009 verder voor het label “FairTradeGemeente”.  De Trekkersgroep ondernam 

verdere acties om deze titel te behalen. Zij spoorden scholen, verenigingen, horecazaken en 

winkels aan om fairtradeproducten aan te bieden in hun zaak of organisatie. 

De Gemeentelijke basisschool Pellenberg en KWB Lubbeek tekenden als eerste de verklaring op 

eer waarmee zij zich “verkocht” verklaren voor het project. 

In de Spar Frooninckx Linden installeerde Oxfam op 1 oktober een rek met fairtradeproducten 

en de klanten vonden al snel de weg naar het nieuwe aanbod. 

De trekkersgroep hoopt met deze eerste initiatieven andere organisaties en uitbaters aan te 

zetten ook fairtradeproducten te gebruiken of aan te bieden, niet alleen om de zes 

vooropgezette criteria te behalen maar ook en vooral om in de eigen gemeente tot een 

bewustwording van het belang van eerlijke handel te komen. 

Via de gemeentelijke informatiekanalen wordt de bevolking en de pers op de hoogte gehouden van 

verdere initiatieven. 

 

 

Vredeseilanden Lubbeek deed geen beroep op de werkingskredieten van  

de GRIS.  

Ze ontving wel een projecttoelage van € 1287.12  euro voor het project in Senegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Broederlijk Delen Lubbeek-Binkom 

 

 

Contactpersoon Mia Ulens 

 

 

In de campagne van 2009 zien we hoe de meest achtergestelde 

bevolkingsgroepen in India met de steun van BROEDERLIJK DELEN strijden 

voor een beter leven. 

Naast de gewone aan dacht in de verschillende parochiekerken en scholen was er 

ook dit jaar een Eerste Koffiestop! 

Wie A zegt moet ook B zeggen ( zo luidt het spreekwoord! ) 

 

Eensgezind beslisten de 7 plechtige communicanten van Binkom om in 40-

dagentijd een actie te ondernemen ten voordele van ‘BROEDERLIJK DELEN‟. 

In de B- bewoordingen  van “ goe-bezig” werkten zij een aangename koffiestop 

uit –een zondagnamiddag lang - die overigens € 700. opbracht 

Bewonderenswaardig hoe bereidwillig ze alle 7 op zoek gingen …om  iets 

concreet te bedenken en  om samen iets te doen  voor een betere wereld.‟ 

 

 

 

Broederlijk Delen deed in 2009 geen beroep op de werkingskredieten van de 

GRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linden Groet Linden 

 

Contactpersoon: Luc Schepers  
 

 

 

14 tot 18 Mei 2009 

 

Europese bestuursvergadering Linden Duitsland (km. 843) 

olv. Mevr Betty Depret Europees voorzitter. 

 

37 Europese deelnemers. 

7 Belgische deelnemers. 

 

20 tot 29 Juli 2009. 

 

Europese jeugdstage. Linden – Lubbeek België. 

 

55 Europese jongeren tussen 15 en 20 jaar. 

6 nationaliteiten. 

Thema‟s: gemeenten., regio, verleden, toekomst, vrede en veiligheid. 

 

Met dank voor ondersteuning, aan onze gemeente, regio en Yint Europa. 

 

 

 

Linden groet Linden deed geen beroep op de werkingskredieten van de GRIS in 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrije Gemengde Basisschool ‘De Linde’ te Linden 

 

 

Contactpersoon: Agnes Spitaels 

 

 

Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 

 

Januari 

 

Sterzingen ten voordele van de clini-clowns Gasthuisberg Leuven van 6 januari werd afgeschaft 

wegens al te barre weersomstandigheden. 

 

 

Maart 

 

NAMASTE! Actie Broederlijk Delen in alle klassen. Verwerking van de brochure per graad. Doel: 

het contrast tussen het platte land en de slums aan de rand van de steden. Het project van 

Jeanne De Vos „National Movement for Domestic Workers‟ werd hier in verwerkt. Als afsluiting 

werd de film „Iqbal‟ vertoond over kinderarbeid in Pakistan en het verzet hier tegen. 

 

Voor de paasvakantie is er een viering voor de hele lagere school met verschillende activiteiten 

van Broederlijk Delen. De christelijke boodschap „dienstbaarheid‟ staat centraal. 

 

Mei 

 

In het vierde leerjaar wordt in de lessen godsdienst en taal het thema „moeders en kinderen bij 

ons en elders‟ verwerkt. 

 

November 

 

De gesponsorde wandeltocht van de vijfdes en zesdes tvv 11.11.11. bracht 882 euro op. De 

leerlingen krijgen informatie over de 11.11.11. actie onder het thema: „vecht mee tegen onrecht‟. 

 

 

 

December 

 

Gezamenlijk startmoment voor de lagere school over Welzijnszorg „Mensen zijn geen 

gereedschap!‟ Dit thema wordt in alle klassen verwerkt. 

 

De actie wordt afgesloten met een gezamenlijke kerstviering in de parochiekerk van Linden met 

het thema van welzijnszorg. 

 

 

 

De VBS De Linde deed geen beroep op de werkingskredieten van de GRIS in 2009 



Vrije Basisschool Sint-Martinus Lubbeek 

2009 

 

Contactpersoon: Tine De Vos 

 

Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking  

 

 

Januari 

 

Sterzingen met de hele lagere school. We gingen met z'n allen de straat op om centjes te verzamelen voor 

het goede doel: we zongen voor Welzijnszorg en de Damiaanactie.  De lagere school verdeelde de straten in 

de buurt van de school, ook de handelaars op het dorp werden erbij betrokken. 

 

Tijdens de maand januari stond de Damiaanactie centraal. 

Een animator van de Damiaanactie komt 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. 

 

Februari – maart 

 

Tijdens de vastenperiode werd er in de hele basisschool gewerkt rond het thema van Broederlijk Delen: 

Tilak heeft ook talent. 

Tilak toonde ons hoe inheemse gemeenschappen in India zich organiseren in kleine werkgroepen. 

Er was een gezamenlijke opening met de gehele school. 

Op het einde van de vastenperiode hielden we een vastenvoettocht, waarbij een deel van de winst naar 

projecten gingen waarvan personen bij onze school betrokken waren: 

- De opa van enkele leerlingen op school werkt mee met IMIC:  Institute for  Indian Mother and Child: 

project voor scholen in India: eten, schoolgerief, kleding. 

- Een oud-leerling werkte mee met een bouwproject in Senegal in lepradorpen. 

Zij hadden hun project op school komen voorstellen. 

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

 

 

 

 

Oktober 

 

Dag van de leerkracht: We hielden stil bij de internationale dag van de leerkracht. Met de hele school 

maakten we muziek en zongen het Bellenlied om het project 'Saved by the bell' te steunen. Een 

symbolische actie van Studio Globo die aandacht vraagt voor leerkrachten overal ter wereld en voor het 

recht op onderwijs voor iedereen.  

 

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.” 



Dit werd later in de klassen van het vierde uitgebreid verder uitgewerkt.  

 

De leerlingen van de 3de graad kregen een voordracht + een film  van een organisatie die werkzaam is in 

Pakistan: 'Kinderen helpen kinderen'. Die organisatie zet zich in voor recht op onderwijs en de afschaffing 

van kinderarbeid. De leerlingen proberen daarvoor pleisters te verkopen. Met de opbrengst er van worden 

scholen gebouwd, boeken aangekocht en wordt het schoolgeld betaald. 

 

December 

 

Tijdens de advent sloten we ons aan bij Welzijnszorg. 

Het project vertelde het verhaal van Lena en Robby. De juf wilde het met de kinderen hebben over het 

beroep van hun ouders . Lena haar papa was thuis en haar mama moest 's nachts werken. Robby zorgde heel 

veel voor zijn broertje. Het lag allemaal nogal delicaat. Zowel leerlingen als de juf leerden uit deze 

confrontatie. Het liep gelukkig goed af met wederzijds respect en het benutten van ieders talenten. 

Tijdens de advent zoeken de leerlingen uit hoe ze mensen zoals Lena en Robby kunnen respecteren en 

helpen. De advent werd afgesloten met een kerstviering, verzorgd door de leerlingen van het 4de leerjaar. 

 

 

 

 

De VBS Lubbeek ontving 255 euro van de werkingskredieten van de GRIS voor de adventsactie ‘ik wil 

niet in armoede blijven zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeentelijke Basisschool Linden 

 

Contactpersonen: Hilde Rombauts – Karin Bunckens – Liesbet Verheyden 

 

Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 

 

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

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. In onze school worden nu ook fair trade 

fruitsapjes verkocht. 

 

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

damiaanactie. De figuur van pater Damiaan en zijn leefwereld werd uitgebreid 

besproken.  

 

3. Mondiale vorming in het vijfde en het zesde leerjaar: 

Het vijfde en het zesde leerjaar werkten in oktober het project „Wonen en leven 

in de Filippijnen uit. 

Vergezeld door hun Kasama (leerlingenboekje) gingen de leerlingen op 

ontdekkingstocht in de Filippijnen. Het dagelijkse leven van vier Filippijnse 

tieners werd onder de loep genomen. De leerlingen ontmoetten deze vier 

kinderen 's morgens aan de ontbijttafel, onderweg naar school, in het weekend 

met hun vrienden. Hun doen en laten was de rode draad doorheen dit lespakket. 

Het werd al snel duidelijk dat het leven van deze tieners naast verschillen ook 

heel wat gelijkenissen bevat met dat van de leerlingen. Zo werd ook de link 

gelegd met hun leefwereld, zowel thuis als in de klas. 

We werkten in de klas rond deze vier tieners en speelden in het inleefatelier van 

Studio Globo een inleefspel.  

 

 

 

De GBS Linden ontving 404 euro werkingskosten in 2009 voor het 

Filippijnenproject in de school. 

 

 

 
 



Gemeentelijke basisschool Pellenberg 
 

 

 
Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 
   

1) 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 

 gewerkt 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. 

2)  Mondiale vorming in het vijfde en zesde leerjaar: 

 In het vijfde en zesde leerjaar wordt veel gewerkt rond mondiale vorming. 

 Hier enkele activiteiten: 

 

A. weeshuis Saranalaya (Indië) 
 

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

b. kenmerken van het land: vlag, geld, bestuur, kleding, ... 

c. kastesysteem 

d. kinderarbeid 

e. vergelijking: leefgewoontes 

f. vergelijking: dag van een kind 

g. powerpointpresentatie door medestichter van weeshuis 

h. vergelijking: schoolleven 

i. kinderen stellen hun project aan alle klassen van de basisschool voor 

j. (kleuters + lagere school): tekst, toneel, filmpje, lied, spandoeken, ... 

k. kinderen organiseren een kledinginzameling: ontwerpen van flyers en 

l. spandoeken 

m. ... 

 

B. 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) 

 

3) projectweek Vrede 
 

Onze school heeft meegewerkt aan het initiatief van Pax Christi, om van de gemeente 

Lubbeek een vredesgemeente te maken. 

In september hebben we met alle leerlingen en leerkrachten en hele week gewerkt rond 

VREDE. 

De thema‟s waren: 

 Kleuterschool: vriendjes zijn van elkaar 

 1ste graad: vriendjes en geen ruzie maken 

 2de graad: anti-pesten, vrienden, vrede 

 3de graad: uitbreiden naar wereldvrede en klimaat 

Op maandag werd de vredesvlag uitgehangen. De kinderen zongen samen het vredeslied. 

Dit lied werd in de lessen godsdienst aangeleerd, voor de kleuters door de 

kleuterleidsters. 

De kleuters maakten een vriendjesketting. Ze gaven een vriendje een vredeshart.  

De leerlingen van de onderbouw maakten samen met de leerlingen van de bovenbouw een 

vredesbandje.  Zo had ieder kind een bandje gemaakt voor een ander. 

Elke klas maakte een vredesvlag en iedereen schreef er een wens op. 

We sloten de week af met heel de school, tijdens een happening op de speelplaats. De 

vredesduiven werden gelost en de kinderen vormden samen het vredesteken. 

Ondertussen werd het lied gezongen.  
 

 

 


