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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, 
 

 

 

Met het  kalenderjaar 2012 sloten we niet alleen een werkjaar af maar 

tegelijk een hele legislatuur.  

Het jaarverslag dat voorligt is dan ook méér dan een terugblik op het werkjaar 

2012. Het draagt ook het eindresultaat van de voorbije bestuurstermijn in zich. 

In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen hebben we met de 

GRIS alle politieke partijen bevraagd naar hun intenties mbt Internationale 

Samenwerking voor de komende zes bestuursjaren. De vragenlijst baseerden we 

op acht toekomstgerichte stellingen.  Deze stellingen vormen meteen onze 

vertrekbasis voor de onderhandelingen over het beleid I.S. in Lubbeek voor 

2013-2019. 

 

Maar laten we toch maar eerst even ons licht schijnen op 2012. Altijd 

weer moeten we benadrukken dat de dagelijkse werking van onze lidorganisaties 

de kern van onze werking blijft en daarvoor verwijzen we graag naar de aparte 

jaarverslagen die ze hebben toegevoegd. 

Daar bovenop vind je het rapport van de werkgroepen binnen de GRIS, zoals de 

fairtradetrekkersgroep, die een heel kalenderjaar lang actief blijft. 

En daarbovenuit kunnen we enkele hoogtepunten selecteren uit de verslagen van 

de vier algemene ledenvergaderingen van de GRIS in 2012. 

 

 Een belangwekkende evolutie is de opmerkelijke toename van 

sympathiserende leden uit wat het ‘vierde pijler platform’ genoemd wordt. 

Inwoners van Lubbeek die, vaak al jarenlang, een vooraanstaande rol spelen in de 

uitbouw van  rechtstreekse contacten en initiatieven in partnerlanden, vonden de 

voorbije jaren de weg naar de GRIS via de projectsubsidies. Niet zelden blijven 

ze de Algemene Ledenvergaderingen volgen en  betekenen ze op die wijze een 

substantiële verrijking van de agenda. 

 Dat ontwikkelingsorganisaties de handen in elkaar slaan rond 

gemeenschappelijke thema’s is niet nieuw. 11.11.11. is hierbij vaak de trendsetter. 

Door gedurende twee actiejaren de nefaste gevolgen van de 

klimaatveranderingen voor het zuiden in de kijker te zetten reikten ze de hand 
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aan meerdere betrokken sociale organisatie. Ook in Lubbeek bracht dit thema 

nieuwe initiatieven op de been, niet  in het minst het geslaagde evenement ‘Sing 

for the Climate’ tijdens het Kalvariebos-evenement. 

 

 De voorbije bestuursploeg heeft zijn belofte gehouden om een financieel 

groeipad in te stellen. Daardoor vergrote ze de financiële armslag van de GRIS 

aanzienlijk. De projectsubsidies werden substantieel en dus aantrekkelijk, de 

werkingskosten bleken meer dan voldoende, de vredesprijs van Lubbeek werd 

twee opeenvolgende jaren toegekend en er werd een budget noodhulp 

toegevoegd. Dat bracht het budget I.S. op 0.11%  van het gemeentebudget. 

 

 Het mag u ondertussen duidelijk geworden zijn dat we tevreden terug 

blikken op de voorbije zes jaar. We hopen uiteraard dat die positieve trend mag 

verder gezet worden en mag resulteren in een open communicatie met de nieuwe 

bestuursploeg over een vooruitstrevend beleid Internationale samenwerking in 

Lubbeek. 

 

 

 

Johan Flamez 

Voorzitter GRIS 



 
4 

 

1. Inhoudstafel 
 

 

Voorwoord          2-3 

 

1. Inhoudstafel        4 

 

2. Wie was er lid in 2012?      5-6 

 

3. Voorstelling kernlidorganisaties     7-8 

 

4. Wat deed de GRIS in 2012?     9-13 

 

5. Communicatie        14 

 

6. Financies         15-18 

 

7. Jaarverslagen        19-53 

 

Lidorganisaties:  

8. SIAL         20-33 

9. 11-groep         34-38 

10. Wereldsolidariteit       39-40 

11. Amnesty International      41-42 

12. Artsen Zonder Vakantie Lubbeek    43-45 

13. Hands in Action Lubbeek     46-47 

14. Mwana Ukundwa       48 

     

 

Vertegenwoordigers van het onderwijs : 

15. Vrije Basisschool ‘De Linde’ Linden    49 

16. GBS Pellenberg       50-51 

17. Vrije Basisschool ‘Sint Martinus’ Lubbeek’  52-53 

 

____________________ 



 
5 

2. Wie was er lid van de GRIS in 2012? 
 

 

De GRIS verenigde in 2012 veertig personen.  

 

Er waren 14 stemgerechtigde leden: zij vertegenwoordigen de lokale 

actiegroepen in Lubbeek, waarvan het lidmaatschap bekrachtigd werd door het 

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

 

Als niet stemgerechtigd lid noteren we: 

* De 5 afgevaardigden van de politieke partijen 

* 1 afgevaardigde voor het OCMW 

* De schepen I.S. en enkele ambtenaren 

* Er waren ook 16 niet stemgerechtigde sympathiserende leden aangesloten, 

waarvan 5 uit het onderwijs. 

 
De 40 ingeschreven personen vertegenwoordigen: 

1. Tien Lokale Actiegroepen: 
 
-  11.11.11., Amnesty International, Broederlijk Delen, Vredeseilanden, 
Welzijnszorg en Wereldsolidariteit  
- Het Geleeg (fair trade, rechtvaardige voeding) en SIAL (steunpunt integratie 
asielzoekers Lubbeek)  
- Linden groet Linden 
- Een vertegenwoordiger en actief medewerker van Artsen zonder Vakantie. 
 
2. Twee jeugdverenigingen 
 
3. De vijf Lubbeekse politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad 
en het OCMW Lubbeek. 
 
4. De vijf onderwijsinstellingen van Groot-Lubbeek. 
5. Acht organisaties uit de vierde pijler beweging 
 - Fifala – Mali 
 - Mwana Ukundwa- Rwanda  
 - Hands in Action – Filipijnen 
 - Bouworde – Nepal 
 - A tu Lado – Argentinië 
 - Vzw Kisangani – Congo 
 - Fairytale – Kenia 
 - De Palestijnse circusschool - Palestina 
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Contactpersonen: 
 
Voorzitter 

Johan Flamez   Tel: 016/73 48 98 

johan.flamez@belgacom.net  
 
Ondervoorzitter 

Christine D’aes   Tel: 016/82 26 44 

cdaes@yucom.be  

 

Secretaris    Tel: 016/63 52 51 

Guy Sprengers 

Guy.sprenger@telenet.be  

 

Penningmeester  

Pieter Laga    Tel: 016/62 09 41 

piet.laga@skynet.be  

 

De schepen Internationale Samenwerking 
 

Mevr. Vanbever Martine  Tel 016/47 97 00 
Gemeentehuis, Gellenberg 16 
 
Martine.vanbever@lubbeek.be  
 
De ambtenaren Daniel Noe en Benita Van Hurck. 
 

mailto:johan.flamez@belgacom.net
mailto:cdaes@yucom.be
mailto:Guy.sprenger@telenet.be
mailto:piet.laga@skynet.be
mailto:Martine.vanbever@lubbeek.be
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3. Voorstelling kernlidorganisaties 
 

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.  

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 
Contactadres 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 en ontmoetingsplaats 
voor SIAL. 
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
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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. 
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: flor.oyen@scarlet.be 

mailto:cdaes@yucom.be
mailto:Gerda.Liekens@scarlet.be
mailto:Guy.Sprengers@pandora.be
mailto:jos-swinnen@scarlet.be
mailto:flor.oyen@scarlet.be
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4. Wat deed de GRIS in 2012? 
 

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 afgevaardigde 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 2012 gebeurde dat vier maal (22.03, 14.06, 4.10 en 13.12)  

 

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

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

bereiden. Agendapunten waarvoor een bijzondere bespreking nodig is, 

worden in een extra vergadering behandeld. 

In 2012 kwam het DB vier maal samen (29.02, 4.06, 1.10 en 5.12) 

 

 Er waren in de loop van 2012 vier werkgroepen actief: de 

fairtradetrekkersgroep (permanent), de werkgroep Afrika Filmfestival 

(april) en de werkgroep rond ethisch bankieren (occasioneel) en een  

werkgroepje rond de vredesprijs en het kalvariebosevenement. 

De Fairtrade trekkersgroep vergaderde vier maal (3.05, 14.06, 4.10 en 

13.12) en de werkgroep Afrika Filmfestival vergaderde drie maal (9.02, 

12.04 en 4.05) De vergaderingen van de Vrienden van het Kalvariebos 

werden bijgewoond door Guy Sprengers,  secretaris van de GRIS,  die ook 

namens de 11.groep Lubbeek het thema ‘Sing for the Climate’ en de 

uitreiking van de vredesprijs inbracht op het Kalvariebos-evenement in 

september.  

 

 Het jaarverslag GRIS 2011 werd voorgesteld op de gemeenteraad van 25 

april. 
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II. De agenda in 2012 

 

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

planning, uitvoering en evaluatie en werd er informatie uitgewisseld over 

actiemodellen en themata. Er was ook telkens een agendapunt financies, waar 

zowel de werkingstoelages als de projectsubsidies aan bod kwamen. 

 

1. Opvolging activiteiten van de lidorganisaties 
 

* Er waren in de loop van 2012 enkele wijzigingen bij de leden. Een aantal 

sympathisanten en vertegenwoordigers van vierdepijlerorganisaties zijn 

toegevoegd: 

a. Magda Heirman - vzw FIFALI, Rwanda 

b. Dirk en Hilde Maes-Proot - Association Mwana Ukkundwa, Rwanda 

c. Familie Dirk Nijs - Hands-in-action, Filipijnen 

d. Katelijne Haspeslagh -  Bouworde, Nepal 

e. Lotte Van Eyck - A tu lado, Argentinië 

f. Rina Robben - Kisangani, Congo 

g. Barbara Brugmans  - vzw Fairytale 

h. Lien Geutjens - sympathiserend 

i. Magda Plomteux – sympathiserend 

j. Helene Huybens voor de Palestijnse Circusschool 

 

 

* 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 2012: 11.11.11. (omvorming van het comité tot 11groep, 

wervingsactie en afsluitende brunch, planning ronde van 11 in 2012), 

Vredeseilanden (actie in januari), Wereldsolidariteit (lentecampagne), Artsen 

Zonder Vakantie, SIAL (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Fifala, 

zweethuttenfestival, Hands in Action, Fairytale, het schoenenproject van Jos 

Swinnen en verslaggeving vanuit de scholen. 

* De projecten ‘Hands in Action’ van de familie Nijs, Katelijne Haspeslagh voor 

de Bouworde en Jos Swinnen voor het klompvoetenproject kwamen hun 

projecten, respectievelijk in de Filipijnen, in Nepal en in Congo, voorstellen op 

de ALV van 14 juni. 

* De werkgroepen fairtrade, vredesprijs en Sing for The Climate en Afrika 

filmfestival rapporteerden op elk vergadering de stand van zaken en vroegen 

medewerking aan de aanwezigen. 
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* Zowel de transitiegroep Lubbeek als het energieproject Lubbeek 2030 kwamen 

zich voorstellen op de ALV van de GRIS op 14 december. Het DB volgt beide 

initiatieven op.  

* Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd door het 

DB deelgenomen aan de vormingsavond van 11.11.11 over dit thema op 2 februari 

te Leuven. Er werd beslist opnieuw een vragenlijst voor te leggen aan de politieke 

partijen die peilt naar de intenties mbt Internationale samenwerking. Vorm en 

inhoud werden vastgelegd door bij elke vraag te verwijzen naar de stellingen uit 

het memorandum van de GRIS. 

 

1) Financiële ondersteuning: streefcijfer is 0.15% van het 

gemeentelijk budget. 

2) Ambtelijke beleidsondersteuning: vooral de vraag naar een bepaald 

% VTE voor I.S, wat ook betekent dat er opleiding kan gevolgd 

worden. Er is veel informatie en inspiratie over de inhoud van deze 

specifieke job te vinden op  de website van 11.11.11. 

3) Lubbeek FairTradeGemeente: vraag naar daadwerkelijke 

vertegenwoordiging van alle politieke partijen. 

4) Asiel en Migratie: "De werkelijke opstart en het actief 

ondersteunen van een Lokaal Opvanginitiatief in Lubbeek met 5 à 8 

plaatsen in het pand dat hiervoor werd aangekocht." 

5) Ethisch bankieren: vraag naar concrete stappen. 

6) Scholen en verenigingen: logistieke ondersteuning 

7) Communicatie en samenwerking: concrete initiatieven. 

8) Stedenband: langetermijninitiatief dat ook tot het domein van de 

ambtenaar behoort. 

 

Zie hiervoor ook de website www.grislubbeek.be  

Vier van de acht deelnemende partijen vulden onze vragenlijst in. De antwoorden 

werden integraal gepubliceerd op onze website. Ze vormen een essentieel 

werkinstrument bij de toekomstige onderhandelingen over het beleidsplan 2013-

2019. 

 

Op de ALV van 12 december werd tevreden teruggeblikt op de voorbije zes 

jaren en de positieve samenwerking met de schepen I.S, Martine Vanbever. 

Eind december werd een eerste verkennend gesprek gevoerd met de nieuwe 

schepen I.S. voor de volgende legislatuur, Katrien Stroobants. 

 

 

 
 

http://www.grislubbeek.be/


 
12 

 
 
 
2. Verslag van de werkgroepen 
 

1. 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.  

In de loop van 2010 heeft ze twee van de zes vereiste criteria behaald 

(criterium 1 en 5). In 2012 werd er gewerkt rond criterium 2 (winkels en horeca), 

criterium 3 (bedrijven, organisaties en scholen), criterium 4 (media) en criterium 

6 (duurzame ontwikkeling) 

Op al deze criteria werd vooruitgang gemaakt zonder echter een van deze te 

kunnen afronden. 

Christine D’aes was de contactpersoon in 2012.  

 

Zie www.fairtradegemeenten.be  

 

2. Het Afrikafilmfestival Leuven in Lubbeek 
 

 

In 2012 werd geopteerd voor de film ‘SKIN’, een ‘familiefilm’ met kritische 

reflexies rond racisme (4 mei).  De opbrengst van de avond ging naar SIAL, dat 

werd voorgesteld door Christine D’aes. 

 

3.  Ethisch bankieren 

 

De in 2011 opgezette informatiecampagne viel in 2012 volledig stil. Het klimaat 

voor deze besprekingen werden als ongunstig ingeschat wegens de politieke 

impasse en de economische crisis. 

 

 

4.  Vredesbeleid 

 

In aansluiting van het Kalvariebos-evenement op 23 september 2012 werd zowel 

de campagne ‘Sing for The Climate’ (ism de 11.groep Lubbeek) als de uitreiking 

van de vredesprijs 2012 georganiseerd. 

Nagenoeg 250 deelnemers zongen er het klimaatlied. ROB maakte voor Lubbeek 

de clip die naar de centrale organisatie van Nic Baltazar werd verstuurd. Dat 

http://www.fairtradegemeentes.be/


 
13 

leverde een beeld van Lubbeek op in de nationale eindclip, die in de internationale 

klimaatconferentie in Doha werd vertoond. Als dàt geen internationale 

uitstraling mag heten! 

 

De vredesprijs Lubbeek 2012 werd toegekend aan Het Geleeg, zijn stichter Jose 

Gekiere, medewerkster Mia Ulens en postuum aan ‘tante Alice’. Het bedrag 

verbonden aan de prijs (1000 euro) werd doorgestort naar een project in 

Guatemala voor volwassenonderwijs, een project dat gesteund wordt door Het 

Geleeg. 

 

Naast deze initiatieven in 2012 verwijzen we ook graag naar de initiatieven van 

de scholen tijdens de genoemde vredesweek (zie verslagen scholen) 

 

Er werd deelgenomen aan  de actie ‘Stop the Killings’ te Brussel in december. 
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5. Communicatie 

 

1. De Webstek  
 

www.grislubbeek.be  

 

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

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

 

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

 

2. Het infoblad 

 
De GRIS probeert een continue aanwezigheid aan te houden met artikels in het 

infoblad.  

 

3. Communicatie door lidorganisaties 

 
De belangrijkste communicatie blijft deze die de lidorganisaties zelf voeren naar 

de Lubbeekse bevolking over hun thema’s en activiteiten. Ze doen dit door 

affiches, flyers, bussen en infopanelen, maar steeds meer ook door mailing en 

websites. Uiteraard vinden de deelnemers ook uitgebreider informatie tijdens 

de activiteiten zelf. 

http://www.grislubbeek.tbe/
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6. Financies 
 

Het budget Internationale Samenwerking 2012 bedroeg 22.000 euro en bestond 

uit 4 onderdelen: 

- de werkingskredieten: 3000 euro 

-  de projectsubsidies: 13.000 euro 

- Noodhulp: 5000 euro 

- Vredesprijs: 1000 euro 

Dit bedrag vertegenwoordigt iets meer dan 0.11% van het gemeentebudget. 

 

1. De GRIS beheert de werkingskredieten en houdt daar minutieus 

boekhouding over bij. De aanvragen tot het bekomen van een 

werkingstoelage worden aan de voorzitter van de GRIS gericht en 

worden behandeld in achtereenvolgens het dagelijkse bestuur en de 

eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Deze laatste beslist over 

de toekenning. Het toegekende bedrag wordt overgemaakt zodra de 

betalingsbewijzen zijn opgestuurd.  

2. De directe projectensteun aan de partnerlanden, de besteding van 

de noodhulp en de vredesprijs wordt door het College van 

burgemeester en Schepenen (CBS) beheerd en goedgekeurd door de 

gemeenteraad. De aanvraag moet gebeuren aan het CBS. De aanvragen 

worden ter advies aan de GRIS voorgelegd. Er is een subsidiereglement 

voor de projectsubsidies goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor de 

noodhulp heeft de GRIS een prioriteitenschaal en een verdeelsleutel 

voorgelegd, die in de praktijk is gevolgd door het CBS. 
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A. De werkingskredieten. 

 

In 2012 beschikte de GRIS over 3000 euro aan werkingskredieten om de kosten 

van de lidorganisaties bij het organiseren van hun non-profitactiviteiten te 

ondersteunen.  

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

 
 
 

   

Inkomsten 2012

Overdracht 2011 6.534,89     

Subsidie 2012 3/05/2012 gemeentebestuur 3.000,00     

Terugbetaling bedrag Vredesprijs 2011 3/05/2012 1.000,00     

Totaal inkomsten 10.534,89   

Uitgaven 2012
datum verichting reden bedrag

22/mei/12 inningskosten munten 0,51           

2/jun/12 website abonnenent provider 38,99

15/jun/13 inningskosten munten 0,53

3/aug/12 VBS-Lubbeek actie BD: kosten werkboekjes en affiches (werkingssubsidie) 201,25       

7/aug/12 Community Garden project Zweethuttenfeest -Scouts Lubbeek - w erkingssubsidie 493,67       

7/aug/12 Community Garden project id.  (onkosten entertainment) - werkingssubsidie 400,00       

13/sep/12 schilderen panelen "Sing for the Climate" (dr Jef Ryckeboer) 7,00           

16/nov/12 Sabam Sint-Maartensvuur werkingssubsidie 48,02         

7/dec/12 factuur vzw 11.11.11 (campagnemateriaal, verzekering, kalenders-w erkingssubsidie) 253,10       

7/dec/13 fotokopies voor campagne 11-Groep (flyer voor straten zonder omhaling) 12,00         

28/dec/12 aankoop door Gris 6 klaproosjes - afscheid vorige schepen 90,00         

31/dec/12 aanrekening kosten bankrekening bij KBC 12,35         

10/mrt/13 Amnesty International Lubbeek briefschrijfgroep: toelage voor verzendingskosten 215,00       

bestedingen in 2012 1.772,42     

Saldo op 31/12/2012 8.762,47     

Rekeningen  & balans  Werkingskredieten 2012 
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B. De Projectsubsidies 

 

Er werden voor het budget van 13.000 euro voor 2012 in totaal acht projecten 

ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.  

De GRIS onderzocht de voorstellen en adviseerde 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 acht 

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 acht projecten elk 1625 euro subsidie toe te kennen. 

De gemeenteraad volgde dit advies. 

 

De gekozen projecten zijn de volgende: 

 

- Artsen Zonder Vakantie Lubbeek. Project Benin (Jos Swinnen) 
- Vredeseilanden Lubbeek. Project Peru (Gerda Liekens) 
- Wereldsolidariteit Lubbeek. Project Guatemala (Guy Sprengers)  
- 11.11.11-comité Lubbeek. Project Indonésie (Piet Laga) 
- The Palestinian Circus School - Hélène Huybens 
- Mwana Ukundwa vzw, project Rwanda (fam. Maes Proot) 
- Kisangani vzw, project Congo (Rina Robben) 
- A tu Lado, project Argentinië (Lotte Van Eyck) 

 
Het project in Argentinië kon wegens tijdelijke nationale problemen niet 

uitbetaald worden. Het voorziene bedrag werd verdeeld over de overige 7 

projecten. Dat maakt dat elk project tenslotte 1857 euro heeft ontvangen. 

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

gemeentelijk infoblad. 

 

 

C. Noodhulp  

 

  Er bleven ook in 2012 enkele vragen voor sponsoring onbeantwoord 

omdat ze buiten het subsidiereglement vallen. Het betreft overwegend 

vragen van enkelingen (inwoners van Lubbeek) om eigen kosten voor private 

initiatieven te steunen of vragen van grote internationale organisaties om 

noodhulp. 

Naar aanleiding van de eenmalige gift aan het 12-12 consortium in 2011, een 

initiatief van het gemeentebestuur, heeft het college van burgemeester en 
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schepenen  beslist om voor 2012 een budget van 5000 euro te voorzien voor 

noodhulp. 

De Gris adviseerde aan het CBS hieromtrent het volgende: 

 

 De nood moet groot genoeg zijn, 

 Het gaat om onvoorziene omstandigheden, 

 Er moet onderscheid gemaakt worden tussen echte noodhulp en 

ngo’s die op een snelle manier aan geld willen geraken, 

 De aanvragen moeten ad hoc bekeken worden, 

 Ook Lubbekenaren die werkzaam zijn in een rampgebied moeten 

betrokken worden, 

 Elke aanvraag moet voor advies aan de Gris worden voorgelegd. 

 

De volgende projecten noodhulp kregen in 2012 elk 1000 euro: 

o Rode Kruis Vlaanderen  
o Palestina Solidariteit  
o Rode Kruis Internationaal  
o Unicef  
o Wereldsolidariteit  

 
C. Vredesprijs Lubbeek 2012  

 

De vredesprijs Lubbeek 2102 werd toekend aan Het Geleeg te Lubbeek, 

zijn stichter José Gekiere, medewerkster Mia Ulens en postuum aan ‘tante 

Alice’. 

Het bedrag van 1000 euro werd meteen doorgestort naar een  project 

volwassenonderwijs in Guatemala. 
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7. Jaarverslagen 

 

Lid organisaties: 

8. SIAL  
9. 11-groep 
10. Wereldsolidariteit 
11. Amnesty International    
12. Artsen Zonder Vakantie Lubbeek        
13. Hands in Action  
14. Mwana Ukundwa 
 

Vertegenwoordigers onderwijs: 

15. Vrije Basisschool ‘De Linde’ Linden   

16. GBS Pellenberg 

17. Vrije Basisschool ‘Sint-Martinus’ Lubbeek 
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8. SIAL Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek 
 

De website van de GRIS www.grislubbeek.be bevat een link naar 

http://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligers/ 

(www.SIAL.tk is niet meer actief)  

nieuw rekeningnummer:  BE68 7340 3583 4334 op naam van SIAL 

 

SIAL structuur en doelstellingen 

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

Ondertussen zijn ook enkele niet -Lubbekenaren actief binnen onze groep. De 

werking  functioneert op basis van vrijwilligheid en consensus. De vluchtelingen 

hebben te maken met personen die individueel de volledige verantwoordelijkheid 

dragen voor alles wat zij zeggen en ondernemen, en niet met een organisatie of 

instantie. Tegelijkertijd weten zij dat de vrijwilligers zich in hun engagement 

gedragen weten door een grotere groep. De vluchtelingen beslissen ook zelf of, 

en in welke mate ze op onze ondersteuning een beroep doen. In principe zoeken 

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

begeleiden hen hierbij. 

 

SIAL biedt ondersteuning aan vluchtelingen met en zonder papieren. Velen 

kennen we van sinds hun toewijzing aan het OCMW van Lubbeek in het kader van 

het spreidingsplan (opgeheven sinds 2011). Ze wonen in Lubbeek, Tielt-

Winge,Tienen, Kortenaken, Attenrode,  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 (ex)asielzoekers 

en ook naar andere anderstalige nieuwkomers niet-kandidaat politieke 

vluchtelingen in en rond 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 Belgische mensen. 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 het jaarverslag, 

zijn website en via mailings . De vaste afspraak op de les Nederlands op 

zaterdagmorgen in het Geleeg biedt een uitstekend overlegmoment en staat ook 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligers/
http://www.sial.tk/
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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 dikwijls spontane onderlinge hulp en ondersteuning.  

Wij, vrijwilligers van SIAL, kunnen ook steeds beroep op hen doen voor hulp bij 

bv.  verhuis, tolken, ... . 

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

nieuwkomers.  

Hun inbreng in ons werk betekent een grote meerwaarde 

 

SIAL is volledig onafhankelijk van elke politieke of ideologische organisatie. 

SIAL is stichtend lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VWV.  

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

uitsluiting. 

 

Middelen 

- De vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk. 

De lokalen van het Geleeg worden gratis ter beschikking gesteld voor de lessen 

Nederlands en voor overlegmomenten. 

- Een lokaal voor bewaring van  huishoudgerief werd nog tot dit najaar gratis 

ter beschikking gesteld van SIAL door de Zusters Dominicanessen. Wegens 

plaatsgebrek is dit voor de Zusters nu niet meer mogelijk. Wij danken hen voor 

hun jarenlange hulp! 

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

bepaalde werkingsonkosten: onkosten ontmoetingsavond  en materiaal voor de 

lessen Nederlands in het Geleeg: o.a. abonnement op "Wablief", fotokopies, 

cursussen, .  

- SIAL is erkend door Vakantieparticipatie als armoedesteunpunt om 

daguitstappen en vakanties aan sterk verminderde prijs aan te bieden 

- Koning Boudewijn Stichting 

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

rollend fonds voor het verlenen van microkredieten zonder interest. 

In 2007 kreeg SIAL 5000 euro van het Armoedefonds van de KBS en richtte 
hiermee een rollend fonds op voor intrestvrije leningen aan vluchtelingen om zo 
meer mogelijkheden te bieden op het vlak van o.a. wonen, arbeid en opleiding. 
In september 2010 ontvingen we de tweede schijf van 5000 Euro. 
 

Giften tvv SIAL 2012: 

Totaal van 2025,50 Euro aan giften door particulieren 

402,50 Euro opbrengst van Afrika filmfestival  
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Indien u De SIAL-werking wil steunen, kan dit op naam van  

SIAL 

BE68 7340 3583 4334 

(geen fiscaal attest mogelijk)  

 

De rekening staat op naam van SIAL met statuten van feitelijke vereniging. 

De volmachthouders zijn: Magda Verbeelen, Jan Frederickx, Sara Derveaux en 

Christine D'aes 

 

De lessen Nederlands. 

Het hele jaar door organiseert SIAL wekelijks  les Nederlands op zaterdag van 

10u tot 12 u.  Plaats: "Het Geleeg", SIAL, Lubbeek.  

De lessen staan open voor iedereen die Nederlands wil leren, variërend van  

kennismaking met de taal tot oefeningen en conversatie voor gevorderden . 

Lesgevers: 10 vrijwilligers, sommigen vast, anderen in rolbeurt à 1 x per maand 

of occasioneel. 

Vervoer met een wisselend aantal vrijwilligers. 

Kinderopvang: niet meer apart; de kleuters knutselen en kijken boekjes in 

dezelfde ruimte tijdens de lessen. Een moeder brengt haar baby mee. 

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

Gezien het zeer grote niveauverschil tussen de deelnemers en de hoge eisen die 

de reguliere lessen in het CVO en bij de centra voor basiseducatie stellen, 

verlopen de lessen nu dikwijls individueel. 

 

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.  

 

Doordat geen enkele instantie lessen Nederlands 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.  Al onze 

oproepen naar Provincie, Kind & gezin, Huis van het Nederlands, ... kregen 

hetzelfde antwoord: er moet beroep gedaan worden op kinderopvang. Dit is soms 

praktisch onmogelijk: zo er al een plaats in een crèche gevonden wordt, moeten 

alle verplaatsingen gebeuren met het openbaar vervoer en dan is een haalbaar 
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traject thuis- crèche-onderwijssite  en terug, dikwijls niet mogelijk.  

SIAL organiseert al 12 jaar lessen Nederlands. De mama's met baby's storen 

hoegenaamd niet en de kleine kinderen passeren enkele aangename uurtjes met 

Mama/Papa in de buurt. Als het zònder financiële middelen wel kan, waarom dan 

niet mèt? 

 

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. 

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

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

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

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

gratis bedeeld i.p.v. (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 (o.a. bosklassen, zeeklassen), speelpleinen. Sommige vaccinaties die niet 

terugbetaald worden door de mutualiteit. 

- voor de volwassenen: tussenkomst in onkosten van scholing, opleiding, en 

participatie aan het verenigingsleven  

- gemeenschappelijke culturele, sportieve en ontspanningsactiviteiten 

- dringende humanitaire hulp 

- 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. 

- We hadden dit jaar een  extra fondsenwerving voor dringende humanitaire hulp 

voor  een alleenstaande jonge vluchteling. Hij was enkele maanden in illegaal 

verblijf in afwachting van een uitspraak over zijn beroep tegen de niet in 
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overweging neming van zijn 2de asielaanvraag. Deze beroepsprocedure is niet 

schorsend, zodat de man zonder middelen van bestaan viel.  Ondertussen is hij in 

het gelijk gesteld, en heeft onlangs een vergunning bekomen om te werken. Een 

deel van de hulp door SIAL moet hij niet terugbetalen, zodat hij niet met een 

onoverkomelijke schuldenberg moet starten. 

Omdat we over deze soort hulp veel vragen krijgen, is het nuttig om in 

herinnering te brengen dat hulp uit humanitaire overwegingen aan mensen zonder 

wettig verblijf in België  niet strafbaar is (! misbruik maken van hun kwetsbare 

situatie wèl). 

- Renteloze leningen: Dank zij het fonds van de Koning Boudewijnstichting 

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

en alleenstaanden:  schoolkosten, opleidingen, stookolieaankopen, 

huurwaarborgen,  aankoop kookvuur. 

Ook  ondertussen meerderjarig geworden vluchtelingen, die contact blijven 

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

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

beoordeling van de noodzaak en de kansen op terugbetaling gebeurt. 

In 2012 leende SIAL sommen van 50 Euro tot 850 Euro aan alleenstaanden en 

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

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

 

Sociale hulp 

.Werk  

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

confronterende in zake xenofobe en ronduit racistische reacties en 

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

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

de mensen kan bieden. 

Zelfs mensen met een definitieve verblijfsvergunning en zelfs de Belgische 

nationaliteit, hebben het zeer moeilijk om aan een job te geraken.  

- Voor langdurig werkloze 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. Ook de tewerkstelling via 

dienstencheques biedt een uitkomst voor laaggeschoolden, op voorwaarde dat ze 

jong en sterk zijn! 

- Enkele hoog opgeleide vluchtelingen werden doorverwezen naar de 

gespecialiseerde begeleiding door Vluchtelingenwerk voor hulp bij erkenning van 

diploma's en advies voor opleidingen. 

 

.Verenigingsleven 

Met begeleiding van SIAL-vrijwilligers konden kinderen en volwassenen 
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aansluiting vinden bij de voetbalploeg van Lubbeek. Ze zijn er allemaal goed 

“ingeburgerd”! 

In Leuven is “Leren Ondernemen” een zeer warme plek voor onthaal en 

begeleiding van mensen in armoede en met psyco-sociale problemen: de Sociale 

kruidenier en de Babybabbel werden zeer gewaardeerd door de mensen die we 

naar deze organisatie begeleidden. 

  

.Medisch 

- Afspraken met medici en paramedici (tandarts, kinesist, thuisverpleegkundige) 

en begeleiding tijdens de consultatie indien nodig en gewenst door de patiënt. 

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

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

aandacht vanwege vele medici, paramedici en administratieve medewerkers van 

de ziekenhuizen voor de uiterst beperkte financiële draagkracht van mensen met 

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

beperkte of onbestaande terugbetaling door de mutualiteit, worden zonder 

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

behandelingsplan af te spreken in overeenstemming met de financiële 

draagkracht. 

- 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 

- Informatie aan artsen en ziekenhuizen voor hulp aan mensen die niet 

aangesloten zijn bij een mutualiteit omwille van illegaal verblijf of voor wie de 

terugbetaling door FEDASIL moet gebeuren. 

 

.Administratief:  

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

bv. 

Hulp bij contacten met gemeentelijke administratie, politie, bankinstelling, 

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

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

diensten. 

- We worden in verschillende OCMW's nog steeds geconfronteerd  met een 

probleem, dat we gelukkig niet meer meemaken in Lubbeek:  sommige cliënten 

worden met hun hulpvraag al te gemakkelijk wandelen gestuurd door de sociale 

dienst, zonder dat de vraag geregistreerd wordt. Zo geraakt de vraag dus niet 

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

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

de vraag niet officieel gesteld werd en ze dus ook geen officiële weigering 
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krijgen. Wij maakten met hen een nieuwe afspraak om de vraag te laten 

registreren en ze op te volgen. 

- Ook dit jaar hielpen we weer enkele personen en gezinnen wiens verblijf na vele 

jaren in de illegaliteit, geregulariseerd werd, of die een erkenning als vluchteling 

verkregen.  We begeleidden niet alleen de weg naar onthaalbureaus voor 

inburgering, maar ook naar gemeente, bank, mutualiteit, werk, VDAB, kindergeld, 

SVK en Sociale huisvestingsmaatschappij, ... : de wondere wereld van de wereld 

mèt papieren is er een van werk,  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 formuleren en indienen van een klacht bij het bevoegde 

politiecollege, het Comité P en het CGKR wegens willekeurige aanhouding en 

opsluiting door politieagenten, van enkele erkende vluchtelingen, onder 

bedreiging van terugsturen naar het land vanwaar ze gevlucht zijn; dit gebeurde 

in een buurgemeente van Lubbeek. 

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

politieagenten gecontroleerd worden op identiteitsdocumenten en zelfs 

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

oud. Het gebeurt dikwijls dan ook nog op een onbeleefde manier en wordt dus als 

zeer vernederend ervaren. Meestal zijn de mensen veel te bang om nog maar een 

klacht te overwegen. 

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

beroep gaan tegen een beslissing van een OCMW.  

- Hulp bij de communicatie met de advocaat: 

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

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

de nodige documenten te verzamelen.  

Het wordt steeds moeilijker om nog gemotiveerde goede advocaten te vinden die 

niet overbelast zijn. De combinatie van voortdurend veranderende 

administratieve en procedurele richtlijnen en interpretaties, de formalisering 

van de beroepsprocedures met de tijdrovende en delicate bestudering van de 

vluchtverhalen, hebben al menig gewetensvolle advocaat het vreemdelingenrecht 

doen verlaten en kiezen voor een andere juridische specialiteit.  

We worden nog steeds geconfronteerd met uitbuiting door sommige advocaten, 

vooral, maar niet alléén, bij mensen zonder papieren.   

 

-Contacten met het CGVS voor info en voor het verkrijgen van documenten. 

-Als vertrouwenspersoon meegaan naar het verhoor op het Commissariaat 

Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen en naar de Raad Voor 

Vreemdelingenbetwistingen 
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- We werkten actief mee aan de ondersteuning van een dossier door het Belgisch 

Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV). 

 

We worden frequent geconfronteerd  met inconsequenties in de asielwetgeving 

en de vreemdelingenwetgeving in het algemeen. Gemeenten moeten bv. de 

kinderen van een vreemdeling inschrijven als “niet verwant”, zolang de 

voorgeschreven documenten niet kunnen voorgelegd worden, zelfs als de 

verwantschap met DNA-testen is bewezen en de toegang tot het Belgisch 

grondgebied op basis hiervan is gegeven! 

Sommige elementen van de asielprocedure houden inherent een gevaar in op 

periodes van illegaal verblijf, gedurende de tijd die het soms duurt om een 

verblijfsvergunning te bekomen.  

 

.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: Voor sommige kinderen gebeurt dit zeer intensief 

door buren en kennissen, maar 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.  

We vermelden hier extra de GBS Pellenberg, die een project huistaakbegeleiding 

opgestart heeft voor alle kinderen van de school die dat nodig hebben.  

 

Huisvesting  

We hopen dat  de toetreding tot het SVK door Lubbeek, sommige families alsnog 

zal toelaten om in Lubbeek te (blijven) wonen. 

We blijven ook hopen dat er ooit een respectabel aanbod van sociale 

huurwoningen gerealiseerd wordt in Lubbeek! 

Mede naar aanleiding van de opstart van een Lokaal Opvang Initiatief (LOI), zal 

SIAL meewerken aan een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen  voor lokale 

initiatieven voor huisvesting voor erkende vluchtelingen. 

 

Naturalisatie 

Voor verschillende personen en families schreven vrijwilligers van SIAL 

persoonlijke brieven om hen te ondersteunen voor hun aanvraag tot het bekomen 
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van de Belgische nationaliteit. 

Enkele personen en families werden dit jaar Belg; 

Voor een volledige informatie over de nieuwe nationaliteitswet zie 

http://www.allrights.be/nl/het-wordt-veel-moeilijker-om-belg-te-worden. We 

vermelden hier alleen dat voor grote gezinnen  de som van 150 Euro per persoon 

wel een zeer grote hindernis vormt. 

 

En ook nog dit ... 

 

Bij sommige SIAL-vrijwilligers zijn de mensen ook bij hen thuis welkom om 

samen te eten, te praten, feest te vieren, … 

Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, vertellen alle vluchtelingen die we 

kennen  ons, dat ze warm onthaald zijn door hun buren en over de blijvende 

goede verstandhouding met hen.  

 

Contact en samenwerking met het OCMW van Lubbeek  

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

beleid en werken mee  aan het oplossen ervan. 

 

Alle openbare vergaderingen van de OCMW-Raad  worden bijgewoond door 

minstens 1 vrijwilliger van SIAL, om zich te informeren over het beleid. 

 

.Positieve evoluties in 2012: 

- Of de contacten met de sociale dienst goed of stroef verliepen, was sterk 

afhankelijk van het feit met wie van de sociale assistenten werd samengewerkt. 

Over het algemeen verliep de samenwerking positief.  

- De komst van een nieuwe financieel verantwoordelijke betekende een grote 

verbetering: dit jaar geen steeds herhaalde oproepen meer om “openstaande 

schulden” te betalen, met telkens opnieuw dezelfde discussies en voorleggen van 

bewijzen van betaling. Op haar voorstel zijn er nu duidelijke regels over de 

procedures die gevolgd worden voor het  invorderen van  schulden, en de 

aangebrachte informatie wordt bijgehouden.  

Jammer dat de noodzakelijke software om dit alles efficiënter en gemakkelijker 

te laten verlopen, op zich laat wachten! 

 

.Knelpunten 

- Openbare zittingen van de OCMW-raad: nog steeds kwam het overleg over 

grote en kleine beleidskwesties  nauwelijks aan bod  in de openbare zittingen.  

Nagenoeg het gehele sociale beleid  werd blijkbaar in de beslotenheid gevoerd. 

De openbaarheid van bestuur komt in het gedrang: de burger weet niet wat er 

door wie over wat beslist wordt, zo kan hij er ook geen informatie over inwinnen. 

http://www.allrights.be/nl/het-wordt-veel-moeilijker-om-belg-te-worden
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- 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 

350 pakketten 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. Wij blijven ook pleiten voor een samenstelling 

van die pakketten met uitsluitend gezonde  basisingrediënten. Indien de 

inspanning om zelf een continue voedselbedeling te organiseren in Lubbeek, 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 nog 

meer Lubbekenaren eigenlijk heel hard nodig hebben. 

 

- Lokaal Sociaal Beleid: 

Hier moeten we jammer genoeg ook herhalen wat we vorig jaar ook al schreven: 

de dialoog Gemeente-OCMW-lokale actoren (doel van het Lokaal Sociaal Beleid: 

LSB) functioneerde minimaal.  

De leiding van het werk rond de verwezenlijking van een Sociaal Huis, als doel 

van een  Lokaal Sociaal Beleid, ligt bij het OCMW. 

Jammer genoeg werd dit jaar weer de kans  gemist voor een duurzame en open 

uitwisseling van ideeën en een betere samenwerking tussen alle sociale actoren.  

 

- 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.  

Van een gezin in Pellenberg werden een aantal kinderen ingeschreven in de 

speelpleinen van Don Bosco in Oud Heverlee. Het is goedkoop, vervoer is 

inbegrepen (de kinderen vertrokken vanuit Leuven) en zeer soepel: eens 

ingeschreven kom je wanneer je wil en je krijgt een factuur op het einde van elke 

maand. Een inspiratie voor Lubbeek, in samenwerking met enkele omliggende 

gemeenten? 

 

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

van de nieuw samengestelde Raad voor Maatschappelijk welzijn volgen. SIAL 

hoopt dat het beleid duidelijk focust op het ondersteunen en vergroten van de 

mogelijkheden van de inwoners van Lubbeek die lijden onder armoede en 

psychosociale problemen; dat de raadsleden een kritische waakzaamheid aan de 
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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. 

Het is alvast bemoedigend dat het Bijzonder Comité voor het Lokaal Sociaal 

Beleid niet opnieuw opgericht werd. 

 

SIAL in de wereld 

- Lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

*Vluchtelingenwerk Vlaanderen was in maart 2011 gestart met het Europees 

Vluchtelingenfonds (EVF)-project “Toegankelijkheid van diensten”. Dit project 

brengt de knelpunten in kaart die de toegang tot reguliere diensten (OCMW, 

VDAB, …) bemoeilijken voor erkende vluchtelingen en wat de gevolgen daarvan 

zijn voor hun armoedesituatie en integratietraject.   

SIAL-deelname aan deze vergaderingen in 2011 en in 2012: we werkten mee 

aan het goede praktijkenboek, wat uitmondde in de publicatie van de brochure:  

“Gemeenten Geven Thuis”  

*Actieve deelname aan Platformen van VWV: 

“ Beleid & Beweging”: 10 mei, 4 oktober, 22 november 

“Individuele begeleiding”: 26 april: “Vertalen in de begeleiding van vluchtelingen” 

*Algemene Ledenvergadering  VWV: 21 maart in de lokalen van het ABVV 

- Verder namen vrijwilligers van SIAL deel aan: 

*colloquium 16 maart “Is het een misdaad vreemdeling te zijn?” organisatie 

Progress Lawyers International. Kort verslag op 

http://www.progresslaw.net/index.php?pg=566&id=862.  en een interessante 

brochure “10 vooroordelen over migratie”  op 
www.progresslaw.net/docs/20120731163952CQIX.pdf  

*Wereldvluchtelingendag 20 juni : Vluchtelingenwerk zette ook in 2012  samen 

met heel wat andere Belgische organisaties en met het UNHCR, 

wereldvluchtelingendag in de kijker. Van 7u tot 9u werden er in verschillende 

stations flyers bevestigd aan fietsen. SIAL coördineerde de actie te Leuven. 

Het geluid bij het rijden symboliseerde het geluid van een machinegeweer. De 

commentaar luidde:” Als het geluid van machinegeweren je achtervolgt is 

vluchten vaak de enige optie” Op facebook liep “Word vluchteling voor 1 dag” en 

op internet loopt nog steeds de actie “Gastvrije Gemeente”: 

<www.gastvrijegemeente.be> 

 

* tientallen vragen aan de juridische helpdesk (samenwerking tussen 

Vluchtelingenwerk en het Centrum Migratie-Integratie) over asielprocedure, 

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

regularisatie, ...  

*SIAL kreeg een exemplaar van het jaarverslag van Vluchtelingenwerk (dat van 

2011 is te raadplegen op www.vluchtelingenwerk.be/actueel ) 

http://www.progresslaw.net/index.php?pg=566&id=862
http://www.progresslaw.net/index.php?pg=566&id=862
http://www.progresslaw.net/index.php?pg=566&id=862
http://www.progresslaw.net/index.php?pg=566&id=862
http://www.vluchtelingenwerk.be/actueel
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*SIAL neemt deel aan de campagne met als slogan: “Gastvrije gemeente” 

*Filmvoorstelling “Qui a tué Natacha” 19 december, georganiseerd door Pax 

Christi ism de Russischtalige kring te Leuven. We gingen kijken samen met twee 

Tsjetsjeense vrouwen, die zeer aangedaan waren door de documentaire over de 

moord op de journaliste Natalia Estimerova. 

*Afrika filmfestival in zaal Santro: 4 mei vertoning film “Skin”, met korte 

inleiding over SIAL. De opbrengst van de avond werd geschonken aan SIAL. 

 

- Lid van de GRIS Lubbeek 

Op elke Algemenen Ledenvergadering krijgen we de kans om onze activiteiten en 

algemeen vluchtelingennieuws toe te lichten. 

 

De Opvangcrisis 

Ook dit jaar speelde Vluchtelingenwerk Vlaanderen een belangrijke sturende, 

coördinerende en actieve rol in het lenigen van het ergste leed: sinds jaren 

bemannen  ze het soep-infopunt, waar nieuwe asielzoekers terecht kunnen voor 

een eerste onthaal met soep en basisinformatie.  

Op 6 maart nam SIAL deel aan een korte actie bij het kabinet van minister De 

Block: “Recht op opvang zomer en winter!” 

 

De opvangcrisis op de agenda van het OCMW van Lubbeek. 

Voor 2013 is de werkelijke opstart voorzien van een Lokaal Opvanginitiatief in 

Lubbeek met 5 à 8 plaatsen in het pand dat hiervoor werd aangekocht 

 

Het is zo dat dit de gemeente financieel niets hoeft te kosten. (Weliswaar is 

Lubbeek door al zijn getalm "de gouden jaren"  misgelopen toen de LOI's nog 

veel ruimer dan nu betoelaagd werden. In de plaats daarvan zijn miljoenen 

betaald aan boetes wegens niet huisvesting van toegewezen asielzoekers - tot 

2011: toen is het spreidingsplan opgeheven) 

Het zal dus vooral een kwestie zijn van engagement  (vorming en ondersteuning 

van het personeel!) en samenwerking met de gemeente.  

Eén van onze SIAL-leden heeft sinds jaren een rijke ervaring  opgebouwd als 

voogd van minderjarige asielzoekers, naast haar deskundige hulp en advies kan 

het OCMW ook blijvend rekenen op samenwerking met de hele SIAL-groep. 

 

Vorming: 

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

nieuwsbrieven van  Kruispunt M-I (kruispunt Migratie en Integratie, voorheen 

VMC) en VWV (Vluchtelingenwerk Vlaanderen) over vreemdelingenrecht, 

diagon@@l,  e-fugee, medimmigrant nieuwsbrief, terugkeerpraktijk, 

nieuwsbrieven van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen, briefing door 
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Vluchtelingenwerk over de actualiteit, Kinderen zonder papieren, KMS (Kerkwerk 

multicultureel samenleven), Foyer vzw, Progress Law, Pax Christi.  

 

 

BESLUITEN 

 

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. 

 

In de loop van 2012 groeide de groep van vrijwilligers. Voor de Nederlandse les, 

de huistaakbegeleiding en de sociale begeleiding, namen ze verantwoordelijkheid 

op. 

Voor de medewerkers van SIAL betekende 2012  een verdieping van de 

contacten met de families en alleenstaande personen, die we al zo lang kennen, 

met hun respectievelijke culturele achtergrond. We verwelkomden enkele 

nieuwkomers in Lubbeek en enkele  vluchtelingen die we ontmoetten als vrienden 

en kennissen van onze “oud-komers”. 

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 ook dit jaar enkelen 

onder hen  een verblijfsvergunning. Zij vonden werk en kunnen eindelijk aan hun 

toekomst bouwen. Diegenen die toevallig niet binnen de zeer arbitraire criteria 

voor het verlenen van regularisatie vallen, blijven voorlopig tot hun miserabel 

leven veroordeeld. De signalen  vanuit de politieke wereld zijn weinig 

bemoedigend.   

 

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

naar structurele verbeteringen. We willen de mechanismen van sociale uitsluiting 

aankaarten bij bestuurlijke instanties, CAW's, politieke partijen en 

mandatarissen, vakbonden, grote organisaties zoals Vluchtelingenwerk en 

Kruispunt M-I en ngo's zoals Welzijnszorg.  

 

Onze dank gaat speciaal uit naar 

 

De Dienst Bevolking van het gemeentehuis van Lubbeek voor de vriendelijke 

dienstverlening 

De Bibliotheek van Lubbeek voor het vriendelijk onthaal 

De dienst Vluchtelingenonthaal van het CAW Leuven, voor de deskundige, 

vriendelijke en correcte dienstverlening  

De scholen van Groot Lubbeek, de middelbare scholen in de regio, voor de inzet 
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van hun leerkrachten en directies  

 Vele medische en paramedische hulpverleners, in Lubbeek, Leuven, Tielt-Winge 

en Tienen voor hun toewijding, beschikbaarheid en generositeit  

 EH Gekiere van het Geleeg voor zijn warme en genereuze onthaal 

 De Zusters Dominicanessen voor het ter beschikking stellen van een 

stapelplaats  

 

Juristen en advocaten die correct en met grote inzet en toewijding hun werk 

deden en dikwijls ook buiten hun officiële opdracht, belangeloos beschikbaar 

waren voor occasioneel advies 

 

Wij bedanken alle personen en organisaties die financieel of op enigerlei andere 

wijze hielpen bij het onthaal van vluchtelingen en andere kansarmen in Lubbeek 

en elders. 

Dank speciaal aan alle Lubbekenaren met een gastvrij en warm hart! 

 

De SIAL-groep 

 

Contact jaarverslag:  

Christine D’aes. 
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9.    De 11 groep 
 

Contactpersoon: Pieter Laga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Klimaatcampagne 2012 in Lubbeek 

Het was weer druk in Lubbeek tijdens de actieperiode: 

 

- Op zaterdag 10 november was er het Sint-Maartensvuur door de Scouts en 

KLJ Lubbeek en Amnestygroep Lubbeek. Dat is een gezellig kampvuur met 

hapjes en drankjes waar iedereen welkom is, in de scoutslokalen van Lubbeek.  

 Opbrengst: € 1933 

- Op zondag 11 november serveerden de Scouts en Gidsen van St-Kwinten 

Linden heerlijke spaghetti voor alle inwoners en hun gezin op de jaarlijkse 

spaghettislag. Record opbrengst: € 4000. 

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

op vrijdag 9/11 hun jaarlijkse voettocht, gesponsord door ouders, 

familieleden, vrienden en buren. Ze wandelden onder een stralende herfstzon 

bijna 8 km. Het jaarthema ‘De klimaatverandering is dodelijk voor het zuiden!’ 

werd tijdens de lessen godsdienst besproken. Ze verzamelden zo 570 euro. 

-  Tijdens de eerste twee weken van november werden in 5 bakkerijen van 

Lubbeek nagenoeg 6900 broodzakken gebruikt met een opdruk over de 

11.11.11-actie. Met dank aan de deelnemende bakkerijen! 

- Een 80-tal medewerkers ging op pad voor de huis-aan-huisomhaling, in alle 

deelgemeenten. Er werden 355 pakjes wenskaarten, 262 fluostiften, 81 

zakjes cacao en 120 zakjes kiemzaden verkocht. 

 

2. Waarover ging de 11.11.11-actie 2012? 

De Vlaamse Noord-Zuidbeweging richt zijn aandacht in 2011 en 2012 op de 

nefaste gevolgen van de klimaatsveranderingen voor het Zuiden: het Noorden 

verhindert de ontwikkeling van het Zuiden. 

 

Een klimaatverandering wordt vastgesteld, vooral een opwarming. Die opwarming 

van de aarde wordt mogelijk veroorzaakt door het massale gebruik van fossiele 
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energieproducten (petroleum, steenkool, gas) in het Noorden die zorgen voor 

hele hoge emissies van broeikasgassen. De gevolgen van de klimaatverandering 

zijn vooral voelbaar voor de mensen in het Zuiden. Zij krijgen te maken met 

gebrek aan water in sommige streken en teveel in andere.  

 

In Noord- en West-Afrika wordt het droger, met als resultaat een lagere 

voedselproductie en het opdrogen van rivieren en bronnen. Op andere plaatsen 

zijn er meer dan vroeger stormen en overstromingen. De veronderstelde stijging 

van de zeespiegel zou er op termijn ook voor zorgen dat hele landsdelen onder 

water verdwijnen. De stijging van de temperatuur veroorzaakt ook het smelten 

van de ijskappen op bijv. de Kilimanjaro en het Andes-gebergte, met als gevolg 

een gevaar voor de drinkwatervoorziening. 

 

Om het Zuiden de kansen tot ontwikkeling te bieden, moet:  

 het Noorden vooral kiezen voor minder energieverbruik en massaal 

inzetten op hernieuwbare energiebronnen die geen nadeel opleveren voor 

de atmosfeer en onrechtstreeks ook voor  het Zuiden. 

 men de financiële inspanningen opdrijven om de millenniumdoelstellingen te 

bereiken.  

 

Bijkomend geld is nodig voor aanpassingen, de ontwikkeling op basis van niet-

fossiele brandstoffen en het behoud of duurzaam beheer van de bossen. Geld 

dat bovendien goed en democratisch moet worden beheerd, en dus best in 

Verenigde Naties-verband in plaats van door de Wereldbank en regionale 

ontwikkelingsbanken.  

 

Voor de Noord-Zuidbeweging en voor de partners in het Zuiden is inspelen op de 

klimaatverandering van cruciaal belang voor ontwikkeling. 

 

Iedereen erkent de noodzaak van ernstige beleids- en financiële maatregelen 

vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel. De daden blijven achterwege. Als we 

geen echt antwoord bieden op de klimaatuitdagingen dan zullen morgen meer 

mensen gebrek hebben aan het levensnoodzakelijke water en voedsel, 

gezondheidszorg en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

11.11.11 volgt daarom de klimaatbeslissingen op nationaal, Europees en 

internationaal niveau, om de stem van het Zuiden ook hier te laten weerklinken.  

 

 

 

 



 
36 

3. Ronde van 11 in 2012: 20/5 

De 'Ronde van 11' versie 2012 met start en aankomst aan de gemeenteschool van 

Pellenberg is succesvol verlopen. Met dank aan het gemeentebestuur voor de 

logistieke ondersteuning. Ongeveer 120 fietsers en wandelaars namen deel aan 

een van de verschillende afstanden: 25 km, 40 km, 10 km voor kinderen of aan de 

geleide wandeling naar het Koebos. Animatie was er door Circus in Beweging, 

door lokale muziekgroep La Gare, maar ook door alle deelnemers, groot en klein. 

Vergaderingen over de Ronde vonden plaats op 23/2, 9/3, 20/3, 19/4, 24/4, 7/6. 

Opbrengst: € 672. 

 

4. Sing for the Climate: 23/9  

Het is uitgebreid in de media geweest: radio, TV, reclamespots. Iedereen wist 

van de 'The big ask'-acties van Nick Baltazar. Op 22 & 23 september zongen 

80.000 Belgen op 180 pleinen. Een maand later organiseerden meer dan 700 

scholen hun Sing@school. 300.000 leerlingen zongen 'Do it Now' op de 

speelplaats. Samen goed voor een enorme klimaatschreeuw uit 380.000 kelen.  

Een indrukwekkende compilatie van die zingende mensen werd in het parlement 

getoond, om onze politici te wijzen op het feit dat zo velen de eisen 

onderschrijven.  

 

In Lubbeek heeft de 11-groep samengewerkt met de Vrienden van het 

Kalvariebos om dit klaar te spelen, en hoe! 250 enthousiaste zangers, jong en 

oud, klein en groot, getalenteerd en iets minder, iedereen zong samen in het 

sfeervolle Kalvariebos te Lubbeek op zondag 23 september2012. Sing for the 

Climate was ook het startmoment voor de 11.11.11-campagne van 2012. 

Vergaderingen voor Sing For The Climate vonden plaats op 26/7, 29/8. 

 

5. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking 

Behalve naar de Ronde van 11 en Sing For The Climate ging natuurlijk heel wat 

energie naar de gewone 11.11.11-actie. De 11.groep vergaderde op 20/2, 26/07, 

9/10, 13/11. Daarnaast was er een druk e-mailverkeer en bijeenkomsten van 

kleinere werkgroepjes om de activiteiten voor te bereiden. 

 

11.groep Lubbeek nam in 2012 deel aan enkele activiteiten die het lokale 

overstijgen: 

 

Het nieuwjaarsmoment van 11.11.11 op 21 januari 2012 in Brussel. Daar kregen we 

heel wat toelichting over de klimaatcampagne geserveerd, met verschillende 

buitenlandse gasten en partners. 
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Op 2 februari werd door het GROS-team van 11.11.11 een regionaal vormings- en 

uitwisselingsmoment georganiseerd in het Stadhuis van Leuven: er werd uitleg 

gegeven over de voorstellen Noord-Zuid en over het maken van stappenplannen 

en ook tips om concreet aan de slag te gaan. 

 

Ten slotte waren wij ook aanwezig op het provinciale bedankmoment, een 

brunch met soep-buffet op zondag 9 december in Heverlee. 

 

6. 2e Meebrengbrunch in 2012: 18/11 

Om de banden tussen de straatomhalers en alle medewerkers in de 

deelgemeenten te verstevigen was er voor de tweede keer een meebrengbrunch, 

op 18 november in de refter van de basisschool in Pellenberg. Alle medewerkers 

waren daar welkom met hun gezin. In een losse sfeer, met live orkestje, kon 

iedereen kennismaken, napraten of de volgende actie plannen. Op dit evaluatie- 

en bedankmoment voor alle medewerkers waren er 25 aanwezigen. Er zijn 

plannen om nog ruimer te werven voor deze meebrengbrunch. 

Wil jouw vereniging volgend jaar ook meedoen? Heb je zin om bij de 11.groep te 

komen? Laat dan snel iets weten op 11groeplubbeek@gmail.com  of 

0495/18.90.78.  

7. Volgehouden inspanning voor beter communicatie 

Vorig jaar spraken we af om onze communicatie beter te stroomlijnen. Dat kwam 

bijvoorbeeld tot uiting in een meer uitgesproken aanwezigheid in het 

gemeentelijk informatieblad. 

 

8. Financiële opbrengst 2012: Lubbeek blijft topgemeente 

De vrijwilligers van 11.groep-Lubbeek haalden in 2012 met de huis-aan-

huisrondes, de rechtstreekse overschrijvingen en de activiteiten 25.513,24 euro 

op. Dat is wat minder (-1,8%) dan vorig jaar, toen we een absoluut record 

ophaalden. In heel Vlaanderen haalde 11.11.11 met zijn klimaatcampagne ook iets 

minder op. 

 

De stratenronde van meer dan 80 vrijwilligers blijft een klassieker. Maar de 

activiteiten van de Lubbeekse verenigingen zijn even belangrijk. Die leverden in 

totaal 7.177,99 euro op.  

 

Het 11.11.11-comité diende bij het College van Burgemeester en Schepenen van 

Lubbeek een aanvraag in voor projectsubsidie voor een project in Indonesië 

onder de titel “Opbouwwerk van een brede beweging die actief campagne voert 

tegen de negatieve impact van mijnbouw op de toekomst van lokale 

gemeenschappen en natuur”. De plaatselijke partnerorganisatie is JATAM. 

mailto:11groeplubbeek@gmail.com
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Ronde van 11   810,50 euro 

Sponsorwandeling Vrije Basisschool “De Linde” 570,60 euro 

Sint-Maartensvuur  scouts en KLJ Lubbeek 1.933,89 euro 

Spaghetti Scouts Linden 4.000,00 euro 

Straatcampagne 18.336,25 euro 

Totale opbrengst 25.651,24 euro 

 

 

 

 

 

De GRIS kende een werkingstoelage goed van 320,12 euro voor de 

werking in 2012. 

Het ingediende project van 11.11.11 kreeg een projectsubsidie van 

1.857 euro. 
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10. Wereldsolidariteit 

2012 
 

Contactpersoon: Guy Sprengers 

 

Na het opdoeken van KWB is er geen rechtstreekse link met de Lubbeekse  

bevolking, echter via de Stuurgroep Wereldsolidariteit Leuven wordt het  

belang van deze ngo binnen de gemeente onderhouden. Vertegenwoordigers  

zijn Roland Van Criekingen en Guy Sprengers. 

 

Wereldsolidariteit, de ngo van de christelijke zuil, is vertegenwoordigd in de 

GRIS. 

Stuurgroep WS Leuven en Partenariaat: samenwerkingsovereenkomst tussen 

enerzijds de CGTG van Guatemala, en anderzijds het ACW (Verbond Leuven), 

ACV (Verbond Leuven) en Christelijke Mutualiteit (Verbond Leuven), die reeds in 

november 2008 officieel verlengd is voor de periode 2008 – 2013. In dat kader 

heeft een nieuwe inleefreis plaats gevonden in november 2010.  

De Lentecampagne van Wereldsolidariteit heeft zich in 2012 voor het tweede 

opeenvolgende jaar toegelegd op de gezondheidszorg onder de naam: ‘Kom op 

voor gezondheid, wereldwijd’. Opnieuw een campagne die over twee jaar 

gespreid werd. Wereldwijd hebben 2,5 miljard geen toegang tot 

basisgezondheidszorg. Elke dag sterven 30.000 kinderen aan ziekten die te 

voorkomen zijn, zoals diarree, malaria en mazelen, omdat ouders de dokter of 

medicijnen niet kunnen betalen, omdat gezondheidscentra te ver zijn. Ook een 

gevolg van regeringen die te weinig belang hechten aan de gezondheid van hun 

bevolking.  

 

Het goede nieuws is dat mensen zich verenigen en hun gezondheid zelf in handen 

nemen. Door ziekenfondsen op te richten. Betaalbare geneesmiddelen aan te 

bieden. Te zorgen voor een ziekteverzekering en toegankelijke gezondheidszorg. 

Wereldsolidariteit ondersteunt organisaties in het Zuiden die werken aan 

toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. Samen met CM, Kazou, OKRA en 

Ziekenzorg cm voert Wereldsolidariteit campagne. Om beleidsmakers in Noord 

en Zuid onder 
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druk te zetten en een degelijk gezondheidsbeleid uit te werken, in samenwerking 

met sociale bewegingen en mutualiteiten in hun land. 

Er zijn petities aangeboden, gericht aan de Belgische Eerste Minister en aan de 

minister van Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast was er de mogelijkheid om 

activiteiten te organiseren onder de titel ‘Hart voor het Zuiden’. 

In september is aan minister Magnette een dossier concrete aanbevelingen 

overhandigd, tezamen met de handtekeningen van 73499 individuen en 181 

organisaties. (zie: http://www.wereldsolidariteit.be/home/nieuws/item/699-

minister-magnette-onderschrijft-eisen-van-73499-mensen)  

Meer informatie is terug te vinden op www.wsm.be/campagnes/kom-op-voor-

gezondheid-wereldwijd  

Vergaderingen van de stuurgroep WS Leuven: 

Terugkoppeling van deze vergaderingen gebeurt waar nodig aan de GRIS op het 

dagelijks bestuur en/of op de Algemene Ledenvergadering. 

 19 januari: stuurgroep met de inleefreizigers 

 9 februari: startdag Wereldsolidariteit in Mechelen 

 1 maart: stuurgroep 

 8 maart: voorstelling ‘Hoe durven ze?’, boek van Peter Mertens 

 16 tot 27 april: internationale week, met twee gasten uit Guatemala te gast in 

Lubbeek. 

 19 april: open avond Guatemala in CM-Kessel-Lo 

 12-13 mei: Mano mundo, wereldfestival in Boom 

 24 mei: stuurgroep 

 20 september: stuurgroep: heropstart werkgroep Guatemala in voorbereiding 

van de vernieuwing van het Partenariaat en de inleefreis 2015. 

 18 oktober: stuurgroep 

 25 oktober: werkgroep Guatemala-Partenariaat 

 15 november: stuurgroep 

 12 december: stuurgroep + presentatie partenariaat aan ACW-verbond 

Leuven 

 

Wereldsolidariteit ontving € 1857 projectsubsidie (Financiering voor CGTG en 

MTC Guatemala), voor activiteiten op het vlak van de ‘Arbeidsrechten’, 

‘Sociale bescherming’ en ‘Jobcreatie’‘, en kadert in een meerjarenplanning. 

In kader van een vraag naar Noodhulp omwille van een aardbeving in 

Guatemala (7 november 2012), is € 1000 overgemaakt aan 

Wereldsolidariteit. 

 

 

http://www.wereldsolidariteit.be/home/nieuws/item/699-minister-magnette-onderschrijft-eisen-van-73499-mensen
http://www.wereldsolidariteit.be/home/nieuws/item/699-minister-magnette-onderschrijft-eisen-van-73499-mensen
http://www.wsm.be/campagnes/kom-op-voor-gezondheid-wereldwijd
http://www.wsm.be/campagnes/kom-op-voor-gezondheid-wereldwijd
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11. Amnesty International 

 

AAAmmmnnneeessstttyyy                              BBBrrriiieeefffsssccchhhrrriiijjjfffgggrrroooeeeppp      

IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll                                                         LLLuuubbbbbbeeeeeekkk   

SSSccchhhrrriiijjjfff   zzzeee   vvvrrriiijjj   
 

 

Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 

Overzicht activiteiten 2012 

 

Contactpersoon: Marianne Costeur 

 

Amnesty zet zich in voor de naleving van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens en andere mensenrechtenverdragen.  

Amnesty International is opgericht in 1961 in het Verenigd Koninkrijk door de 

Britse advocaat Peter Benenson.  In België zijn er twee secties, vzw Amnesty 

International Vlaanderen en asbl Amnesty International Belgique francophone,  

die opgericht zijn onder de overkoepelende vzw Amnesty International Belgium.  

Vandaag de dag is Amnesty International zowat overal aanwezig en telt ze 2,8 

miljoen leden, activisten, donateurs verspreid over meer dan 150 landen. Meer 

dan 8000 lokale groepen zijn overal ter wereld actief en in meer dan 50 landen 

zijn secties opgericht. 

Amnesty bestrijdt niet alleen schendingen die worden begaan door overheden,  

zoals foltering en de doodstraf, maar ook schendingen in de privé-sfeer zoals 

huiselijk geweld en schendingen van sociaal-economische rechten. 

Amnesty volgt de situatie van mensen die gevaar lopen op de voet. Ze berichten 

in detail over allerlei mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld. Elke dag 

reageren mensen vanuit de hele wereld tegen deze schendingen. Ze sturen 

brieven, e-mails en online oproepen met als gevolg: duizenden proteststemmen. 

Al die proteststemmen blijven ook niet zonder effect. In ongeveer één vierde 

van de gevallen is er verbetering in de situatie: een gevangene wordt vrijgelaten, 

iemand die "verdwenen" was, komt boven water, een doodvonnis wordt omgezet,... 

De “goed nieuws” berichten vindt u op de website van Amnesty.  
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Help je graag van thuis uit en kan je best even tijd maken? Help mensen in 

gevaar en word Amnesty briefschrijver. Samen met Amnesty International stuur 

je brieven of e-mails  naar de autoriteiten van een land waar de mensenrechten 

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

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

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

schendingen niet, nooit door de beugel kunnen. 

In 2012 telde de Lubbeekse briefschrijfgroep drieënveertig leden. Amnesty 

stelt elke maand meerdere 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. 

Een andere activiteit waar de voltallige Amnestygroep Lubbeek al heel wat jaren, 

ook in 2012, aan meewerkt is de 11.11.11 actie, meer bepaald verzorgen wij ‘de 

keuken’ van het St. Maartensvuur. 

 

 

De amnestygroep Lubbeek ontving in 2012 een werkingskrediet van 215 euro 

 

 

 

http://www.aivl.be/
http://www.aivl.be/
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12. Artsen Zonder Vakantie Lubbeek 

 
 

 
 

www.azv.be 

 

Contactpersoon Jos Swinnen 

 

 

2012 was voor mij op veel vlakken  positief en zeker  productief op medisch 
humanitair vlak. 
 In februari had ik samen met collega’s van  het sinterklaasfonds een 
medisch humanitaire missie in Kisantu, Bas Congo in de RD Congo.  Het 
thema was de klompvoetbehandeling bij kinderen.  We gaven er gedurende 
14 dagen een intensieve opleiding aan een 30 tal geïnteresseerden lokale 
artsen, verpleegkundigen en kinesisten.   We brachten hen de 
basisbeginselen, principes en werkwijze van de “Ponseti”methode over. Het is 
de beste, meest aanvaarde manier en ook een haalbare methode om kinderen 
geboren met een klompvoetprobleem te helpen.  Wij kennen het ,weten wat 
te doen en leren het hen aan. Het is een win, win situatie.   
Men moet zo vroeg mogelijk beginnen met plaasteren en manipuleren, indien 
nodig tenotomie(achillespees), operatie, plaaster en om te consolideren of 
het vermijden van recidieven geven we atellen. Deze laatste bracen  worden 
door onszelf gepromoot, verzameld en vervaardigd.  We deden na een volle 
week opleiding, theoretisch lessen  en praktische oefeningen, ook nog een 
volle week consultaties en heelkundige ingrepen.  De deelnemers komende uit 
heel Bas Congo namen deel aan de opleiding die door ons was georganiseerd 
en bekostigd.  Zij kregen een theoretische en  praktische opleiding of 
assisteerden mee met de heelkundige ingrepen.  
  
Vanaf mei 2012 begon ik intensief met een verzamelactie bruikbare 
gedragen kinderschoentjes, maatje 18 tot maatje 28.  Er werd meegewerkt 
en verzameld  in scholen van Linden, Pellenberg, Lubbeek, Boutersem, 
Heverlee, maar ook in bedrijven.  Nike, Torfs en Carmi leverden vele 
exemplaren. Zelfs het ministerie van Onderwijs deed mee.  Maar ook veel 
buren, vrienden, kennissen, en gewoon geïnteresseerden brachten mij hun 

http://www.azv.be/ned/voorstelling/index.html
http://www.azv.be/
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gedragen kinderschoentjes.  Belangrijk was de inspanning en de bijdrage van  
de Leuvense “Mannen van het jaar”.  Zij maakten reclame en promotie in 
kranten en zelfs op de regionale Tv-zender.  Het bracht ons honderden 
schoentjes op. De actie blijft gewoon doorlopen.  Een bevriende firma uit 
Lummen levert ons gratis de metalen bracen om het voetapparaat te 
vervolledigen.  Deze worden gedragen na de ingrepen en de plaaster om 
herval tegen te gaan.  
  
In november 2012 had ik een soortgelijke missie met hetzelfde doel als in 
februari.  Wel hebben we ons werkterrein uitgebreid.  In Bas Congo, een 
der provincies van RD Congo zijn we les gaan geven in het district van 
Matadi.  Aan een 20 tal professionele geïnteresseerden , artsen, 
kinesitherapeuten en verpleegkundigen werd door ons les gegeven .  Weer 
was het de “Ponseti”methode die werd uitgelegd, gedemonstreerd en 
aangeleerd.  Zij waren zeer gemotiveerd.  Hoofdthema was de behandeling 
van de klompvoetproblematiek .  Eerst moet men herkennen, dan doorsturen 
of zelf behandelen.  We deden  veel praktisch werk.  Zij leerden van de 
consultaties, het plaasteren en zelfs van de tenotomies die in het centrum 
werden uitgevoerd.    
Wij bezochten er ook het lokale staatsziekenhuis.  Het was een exploratie 
voor een mogelijke toekomstige samenwerking.  Immers de vele kinderen met 
een verwaarloosde klompvoet zouden moeten geopereerd kunnen  worden. 
Maar de uitrusting was er ondermaats en zou zeer erg moeten aangevuld, 
vernieuwd of verbeterd worden om bruikbaar te zijn.   
Dan vertrokken we na een week naar Kisantu, het diocesane St. Luc 
ziekenhuis waar we toch nog 30 zwaardere voetoperaties deden, allemaal 
verwaarloosde klompvoeten. We begeleidden de plaatselijke orthopedische 
werker om atellen te leren maken.  Ook de 2 kinesisten en de orthopedische 
werker werden nauw betrokken bij de diagnose en behandeling van de 
kinderen.   De hoofdgeneesheer en een door ons opgeleide pediatrische 
chirurg deden al de operaties mee, nog meer opleiding en ervaring voor hen.  
Terwijl wij onze operaties afwerkten, brachten 2 van onze teamleden een 
bezoek aan de verder afgelegen gezondheidscentra , waar gewezen cursisten 
(van februari) werkzaam waren.  Zij waren zeer blij met onze interesse.  
Controle, support en het leveren van bijkomend materiaal stimuleert de 
samenwerking.  Wij werken immers samen voor het heil van de kinderen. 
 
Terug thuis woonde ik de jaarvergadering bij van AZV  (Artsen Zonder 
Vakantie) in Brussel. 
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In december ging ik dan voor 14 dagen terug op missie voor AZV naar Rilima 
in Rwanda.  Er was een goed uitgerust ziekenhuis voor kinderorthopedische 
aandoeningen.  Men had onze diensten en hulp gevraagd om de voor hen  te 
moeilijke ingrepen uit te voeren.  De plaatselijke chirurg , zeer goed 
opgeleid en ook bekwaam, had enkele (30) moeilijke voetoperaties, die  hij 
zelf niet aankon voor ons gereserveerd.  In het weekend gingen we naar 
Kigali, waar we uitvoerige gesprekken voerden over de opleiding,  
verbetering, opvolging, uitbreiding van de ponsetimethode in de 
klompvoetbehandeling.  In Rwanda staat men reeds ver, maar de opleiding  
en controle is nog zeer belangrijk. 
 
Dat was het dan voor 2012. 
Natuurlijk heb ik wel enkele vergaderingen van het GRIS gemist, omwille van 
die buitenlandse zendingen, waarvoor excuus 
In maart opnieuw vertrek naar Bas Congo, RD Congo om het werk verder te 
zetten; er zijn nog zoveel kinderen te helpen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artsen zonder vakantie kreeg 1857 euro projectsubsidies van de GRIS in 

2011 
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13. Hands in Action. 

 
Contactpersoon: Dirk Nijs 

 
 

HandsinAction (VZW in oprichting) 
Zwarte Sleutelstraat 6 

B-3210 Lubbeek 

+32 16 607 611 
+32 486 775 382 

www.handsinaction.be. 

 

Door toedoen van een zware typhoon in het zuiden van de Filippijnen eind 2011 

kwamen heel wat mensen om het leven. Vermits we heel wat familie en vrienden 

in de Filippijnen hebben, zijn we onmiddellijk ter hulp gekomen met enige 

financiële middelen. Deze werden samengebracht door familie en vrienden hier in 

België. Maar door de enorme omvang voelden we ons genoodzaakt om meer te 

verrichten. Samen met wat vrienden besloten we een feitelijke vereniging op te 

richten om de zaken rond te krijgen. 

De school van onze kinderen vonden dit zo’n prachtig initiatief, dat ze 

onmiddellijk wilden helpen. We hebben dan ook meteen een informatie-sessie 

opgezet om alle kinderen in te lichten van onze doelstellingen in het rampgebied. 

Van het één kwam het ander en al gauw werden er heel wat materiële spullen aan 

ons toevertrouwd “om op te sturen”. We gingen ons nog meer inzetten en door de 

vele contacten kregen we toevallig de kans om samen te werken met Lumos (KUL) 

om een container met medisch materiaal te verzenden naar Cagayan de Oro (één 

van de rampsteden). Lumos schonk toestellen voor nierdialyse en 

ziekenhuisbedden. Wij konden onze eigen spullen nog kwijt in dezelfde container 

plus nog heel wat medisch materiaal wat ons geschonken werd door Wereld 

Missiehulp. De ziekenhuizen in Noord Mindanao konden hun nierdialyse 

uitbreiden van 1 toestel (voor heel de regio) naar 15... 

Om onze vereniging wat meer kenbaar te maken besloten we een stand te 

voorzien op de plaatselijke rommelmarkt in Sint-Bernard. 

Door wat gezondheidsproblemen werd het even stil, maar op de achtergrond ging 

het toch stilaan verder. Er werden contacten gelegd met CIP, de 

wereldorganisatie van de Aardappel. Zij zullen ons weldra gaan ondersteunen om 

Hulporganisatie voor de Filippijnen 

http://www.handsinaction.be/
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een proefveld aan te leggen in centraal Mindanao met een aardappelsoort die 

resistent is tegen het klimaat. 

Daarnaast hebben we goede contacten opgebouwd met Eyejusters (een Engelse 

professor die universele brillen heeft ontworpen, specifiek voor de 

ontwikkelingslanden). Deze brillen zullen hun weg vinden naar een aantal scholen 

in de Filippijnen. 

Een aantal kleine werktuigen en elektronica hebben we zelf kunnen opsturen. 

Deze zullen we ter plaatse gaan installeren om hiermee een klein recyclage-

bedrijfje op te zetten. 

Via aprovecho.org hebben we goede contacten kunnen leggen en kregen we 

inzichten in de plannen om betere, gezondere en efficiëntere kookfornuizen te 

bouwen met plaatselijke materialen. Aprovecho bezorgde ons ook de juiste 

bouwplannen. Hiermee zal de lokale bevolking met minder hout (dus ecologischer) 

en efficiënter (betere verbranding) en gezonder (door het gebruik van een 

schouw moet men de rook niet direct inademen) kunnen koken. In de lente van 

2013 zullen we ter plaatse een proefmodel gaan bouwen. 

Eind 2012 kregen we nog de aanbieding van een 40-tal ziekenhuisbedden. Met 

enige steun hopen we deze in de lente van 2013 te kunnen installeren in twee 

ziekenhuizen in Cagayan de Oro. 

In 2012 vroegen we nog geen steun aan het Gris.  

Eind 2012 besloten we om de feitelijke vereniging te gaan omschakelen naar een 

VZW zodat we een betere transparantie kunnen leveren naar diegenen die ons 

steunen en/of willen steunen. Doordat we beter wegwijs geraken in de 

hulpverlening en door de betere bekendheid hopen we in 2013 meer inkomsten te 

verwerven en dus ook grotere projecten aan te kunnen. 

Wij danken bij deze de vele vrienden en familie die ons tot hiertoe steunden, 

zowel financieel als moreel en materieel! 
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14. Mwana Ukundwa 
 

Contactpersoon:  Dirk en Hilde Maes Proot 

 

 

Sensibiliseringsactiviteiten 

 

 4 juni 2012: namiddag 2e kleuterklas juf Marleen/Lindsay in school De Linde 

Linden.             Thema:  kleuters in Rwanda,  hoe wonen ze – wie woont in hun 

gezin – wat eten ze – met wat spelen ze – hoe gaan ze naar school. 

 juni 2012: samen met enkele jonge gezinnen verzamelen van 2 X 23 kg 

kinderkledij voor de weeskinderen.  Deze kleren namen we mee tijdens ons 

evaluatiebezoek aan het project in Rwanda (van 8/7 tem 14/07/12). 

 08/07 tem 14/07/2012: Dirk en dochter Ellen bezoeken het project (op eigen 

kosten). Samen met Rose, Pierre en Josephine (bezielers van het project ter 

plaatse): evaluatie, aanmoediging, verdere planning, inleving, en controle van 

de boekhouding. 

 weekend 27-28/10/2012 en weekend 15-16/12/2012 voorstelling project met 

omhaling in Universitaire Parochie Leuven. 

 13/11/2012 voorstelling film aan personeel CM Sint-Joris-Winge/ Lubbeek. 

 11/12/2012 voorstelling van project op ouderraad school De Linde Linden. 

Iedereen reageert heel enthousiast om in de toekomst rond het project met 

de school acties te plannen. 

 20/12/2012: concrete planning met de directrice van de school De Linde 

Linden van acties rond het project in schooljaar 2013-2014. 

 In de kerstperiode verschijnt een artikel in personeels-VIP krant van CM-

Leuven, na enthousiast akkoord van directeur Dominiek Roelandts. 

 CD met projectomschrijving werd in november via Fons Creuwels aan Scouts 

en Gidsen Linden bezorgd voor eventueel samen informatieavond te plannen. 

 

Mwana Ukundwa ontving 1857 euro projectsubsidie in 2012 
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15. Vrije Basisschool “De Linde” Linden 
 

Contactpersoon: Sonny Van Hoof, directrice 

 

Overzicht activiteiten Internationale samenwerking 

 

Januari 

Sterzingen ten voordele van Senegal: stichting Njokko Bok . Njokko Bok werkt 

onder de vleugels van de vzw “kinderen in de derde wereld” 

Het onderwijs is niet gratis en is voor de gemiddelde burger onbetaalbaar, 

hierdoor blijven vele kinderen ongeletterd. Wij willen helpen. 

 

Maart 

 

Actie Broederlijk delen in alle klassen. Verwerking van de brochure per graad. 

 

November 

 

De gesponsorde wandeltocht van de vijfde en zesde klas tvv 11.11.11. De 

leerlingen krijgen dan informatie over de 11.11.11. actie 

 

December 

 

Actie Welzijnszorg in alle klassen. We starten het project op met de hele 

school. De  brochure wordt per graad uitgewerkt. 

 

 

 

De GBS De Linde deed geen beroep op de werkingskredieten in 2012 
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16. GBS Pellenberg 

 

Contactpersoon: Vicky Boeckx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op schoolniveau: 

- Meewerking aan inzamelactie schoentjes tegen klompvoetjes 

- Uitleg over Pakistan + pleisterverkoop Pakistan tijdens projectweek 

“kinderrechten” 

- Stoepkrijtactie 

- Schoendozenactie 

- Infovergadering met directie en Kathleen Cuypers ter voorbereiding van fair-

tradeproject tijdens schooljaar 2013-2014 

- De damiaanactie: stiftenverkoop 

 

Op klasniveau: 

Eerste leerjaar: les over kinderrechten a.d.h.v. pictogrammen 

Tweede leerjaar: Projectweek kinderrechten->dezelfde rechten voor alle 

kinderen ter wereld:recht op identiteit, gezondheidszorg, onderwijs, 

participatie: “hier” vergelijken met “ontwikkelingslanden” 

Derde leerjaar: Projectweek kinderrechten -> bespreken van rechten en 

vergelijken met “ontwikkelingslanden”. Situaties bespreken en naspelen, nadien 

bespreken wat we kunnen veranderen 

Vierde leerjaar: 

- Bundeltje WO i.v.m. kinderrechten-> wat zijn kinderrechten? Welke zijn er?  

- Getuigenis/tekst begrijpend lezen: het verhaal van Yassin 
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Vijfde leerjaar: 

- Les over de V.N./unicef 

- Les over Palestina <-> Israel/Gaza 

- Les over kinderarbeid (brief aan de Sint) 

Zesde leerjaar 

- V.N.: UNICEF/UNESCO/WHO/FAO -> kinderrechten 

                -> mensenrechten 

- Verkiezingen: recht op stemmen, uiten van mening,… 

- WO-thema: fair-trade 

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 rechte   * 

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)     

 

c) verkiezingen 

  recht op stemmen, recht op een eigen mening, ...  
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17. Vrije Basisschool “Sint-Martinus” Lubbeek 
 

 

Contactpersoon: Tine De Vos, Maria Sprengers 

 

Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking  

 

Januari 

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.  Ook de lagere klassen werken dit uit 

in de klas. 

 

Februari – maart 

Tijdens de vastenperiode werd er in de hele basisschool gewerkt rond het thema 

van Broederlijk Delen: Laat ze hun plan trekken , wij trekken mee. 

De campagne 2012 ging over de ontginning van allerlei grondstoffen (mineralen, 

olie en gas) en de gevolgen daarvan voor de mensen in Latijns-Amerika. 

Broederlijk Delen vindt dat ontwikkelingslanden zelf moeten kunnen kiezen hoe 

ze hun grondstoffen aanwenden voor hun ontwikkeling, in plaats van verplicht te 

worden ze ruw te exporteren. 

Er was een gezamenlijke opening met de gehele school. 

Op het einde van de vastenperiode hielden we een vastenvoettocht. 

We verzamelen dan geld in voor verschillende organisaties: dit jaar werd de 

opbrengst verdeeld onder de Damiaanactie , Broederlijk Delen en een derde 

actie  “HandsinAction”  

Een aantal Belgisch-Filippijnse gezinnen besloten om de handen in elkaar te slaan 

om het thuisland wat beter te kunnen ondersteunen. Aanleiding was een 

overstroming tgv een typhoon in het zuiden van de Filippijnen, op het eiland 

Mindanao. 284.000 mensen werden dakloos en meer dan 2000 mensen kwamen 

om het leven.  

Kinderen uit dit gezin zitten bij ons op school. 

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

 

Mei 

Het schoolfeest had als thema: Olympische Spelen.  De leerlingen maakten zo 

kennis met de verschillende landen die deelnamen aan de Olympische Spelen 
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September 

De Vlaamse vredesweek “Wachten tot het overkookt?” werd in alle klassen 

uitgewerkt. De kinderen maakten affiches met foto’s van mensen die in een 

kookpot zitten. Deze werden tentoongesteld zodat iedereen ze kon bekijken. 

We trokken met kookpot en stokken naar het gemeentehuis om daar actie te 

gaan voeren. Er werd een brief voorgelezen aan de burgemeester. 

 

 

Oktober 

Dag van de leerkracht: We stonden stil bij de internationale dag van de 

leerkracht.  Met het vierde leerjaar werkten we mee aan het project 'Saved by 

the bell' .Een symbolische actie van Studio Globo die aandacht vraagt voor 

leerkrachten overal ter wereld en voor het recht op onderwijs voor iedereen.  

 

In het derde leerjaar wordt oktobermaand, missiemaand uitgebreid uitgewerkt. 

De kinderen maken kennis met het werk van missiezusters: Moeder Teresa, 

Pater Damiaan, zuster Jeanne Devos en zuster Marleen Renders.   

 

We deden ook mee aan het project van "Artsen zonder vakantie" . Kleuters en lln 

tot en met het derde leerjaar zamelden schoenen in om dit project te steunen. 

Deze schoenen waren bestemd voor Jos Swinnen en het  team. Zij gebruikten ze 

voor kinderen in Afrika. die klompvoetjes hebben. 

 

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.  

We deden ook mee met “Soep op de stoep” een jaarlijkse actie van Welzijnszorg. 

 

December 

Tijdens de advent sloten we ons aan bij Welzijnszorg” Armoede verjaart niet!”. 

We werkten het thema '' Jong zoekt oud” uit in de klassen. We startten het 

thema met de ganse school, we legden het thema uit, speelden het 

openingstoneeltje met de leerkrachten en zongen het lied ‘Jong zoekt oud”. 

Als afsluiter eindigden we met een adventsviering door het vierde leerjaar die 

aansloot bij het thema van Welzijnszorg” Jong zoekt oud’. 

 

 

 

De VBschool Lubbeek kreeg een werkingskrediet van 201 euro in 2012 


