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Aan de leden van de gemeenteraad te Lubbeek 
Aan de vertegenwoordigers van de lidorganisaties, het OCMW en de politieke partijen 
Aan alle medestanders voor méér en betere Internationale Solidariteit 
 

Geachte, 
 
Ook 2021 werd gedomineerd door de coronacrisis. Leest u er de getuigenissen in de verslagen 
van de lidorganisaties maar op na verder in dit verslag. Toch was het al iets minder dramatisch 
dan in 2020, toch hier in het noorden, waar we dit jaar opnieuw enkele activiteiten konden 
organiseren. De H-eerlijke markt en het Afrika filmfestival bijvoorbeeld. Dat er al eens life kon 
vergaderd worden gaf de lokale kernen de broodnodige boost! 
 
We mochten dit jaar niet minder dag negen gastsprekers verwelkomen op de vijf algemene 
ledenvergaderingen van de GRIS. Meestal online weliswaar en voor de helft 
vertegenwoordigers van de projecten die Lubbeek zowel financieel als logistiek steunt. Het was 
overigens een bewuste keuze om dit jaar méér aandacht te besteden aan de evolutie in de 
partnerlanden. We konden ook 2 nieuwe kernleden verwelkomen die ons palmares aan 
projecten kwamen vergezellen: Handicap International, gedragen door het klaprozenproject, en 
National Domestic Workers Mouvement, de organisatie van zuster Jeanne Devos die de 
Belgische afdeling overliet aan Julie Hendrickx uit Linden. Ook Transitie Lubbeek sloot officieel 
aan bij de GRIS vanuit een gemeenschappelijke interesse in duurzame ontwikkeling.  
 
Een update van de Lubbeekse fair-o-meter, een graadmeter voor het gebruik en het stimuleren 
van lokale en faire productie en consumptie, kreeg een positieve beoordeling van de 
moederorganisatie ‘fairtradegemeentes’. Concrete actie hiervoor vond u in de week van de 
duurzame gemeentes en de H-eerlijke markt op 25 september 2021. Zie verder in dit verslag.  
 
Corona stak ook stokken in de wielen van het participatieproject, waarbij de GRIS van meet af 
aan vragende partij was om hierin betrokken te worden. De adviesraden werden 
geconsulteerd, net als de politieke partijen, maar dan viel het weer stil. Zelfs het kick off 
moment van het vrijetijdsplatform op 4 december moest worden geannuleerd. Het blijft een 
moeizaam proces! 
 
Van een betere samenwerking tussen de bestaande adviesraden kwam niets in huis. De GRIS 
blijft hiervoor vragende partij al werd ons duidelijk gemaakt dat we hier geen eigen initiatieven 
mogen ontwikkelen.  
 
De agenda van eind 2021 stond voornamelijk in het teken van de organisatie van het bib 
evenement: een tentoonstelling in de bib van 15 Lubbeekse organisaties die internationale 
solidariteit als kerntaak hebben, een GRISrollup, een GRISbrochure en een boekvoorstelling 
door Els Hertogen, algemeen directeur 11.11.11. Dit alles uit te rollen in de eerste drie 
maanden van 2022. 
 
Voor de GRIS 
 
Johan Flamez 
Voorzitter 
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WAT DEED DE GRIS IN 2021? 

1. Besturen en Vergaderen 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) bestaat uit de schepen Internationale Samenwerking 
(I.S.) en de ambtenaar bevoegd voor I.S., afgevaardigden van de zetelende politieke partijen, 
het OCMW en alle leden van de GRIS en sympathisanten. 
De ALV is een ‘open’ vergadering, wat betekent dat iedereen die zijn komst aan de voorzitter 
meldt, er welkom is. 

• Teneinde een optimale samenspraak en inspraak te bieden aan de leden van de GRIS, 
opteren we er voor om minstens vier maal per jaar de ALV bijeen te roepen. 
In 2021 gebeurde dat vijf maal, waarvan drie maal digitaal (4 maart, 10 juni, 26 augustus, 16 
september en 10 december). Er werden in totaal 88 aanwezigheden genoteerd. 

• Het Dagelijks Bestuur (DB), uitgebreid tot de kerngroep van zes 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. 
Alle overleg verliep hier digitaal (25 februari, 25 mei). Verslaggeving verliep via mails 
verzonden op 5 maart, 10 oktober, 28 november, 6 december en 23 december. 

• Van de vier werkgroepen (fairtradetrekkersgroep, Afrika Filmfestival, wereldmarkt en de  
H-eerlijke markt) hebben er slechts 2 gefunctioneerd in 2021: het Afrika Filmfestival en de  
H-eerlijke markt. 

2. De agenda in 2021 
Tijdens elke ALV werden de activiteiten van de lidorganisaties opgevolgd in hun planning, 
uitvoering en evaluatie en werd er informatie uitgewisseld over actiemodellen en thema’s. Er 
was ook telkens een agendapunt financiën, waar zowel werkingskredieten voor lidorganisaties, 
het budget sponsoring als de projectsubsidies aan bod kwamen. 

• Er kwamen negen gastsprekers langs in 2021 
 Op de ALV van 4 maart gaf prof Luc Cannoodt, bezieler van het project Simbi Rwanda van 

de VBS De Stip te Linden, een update van de samenwerking. Hij deed dit met een 
internetverbinding vanuit Rwanda. 

 Rina Robben, vertegenwoordiger voor Kisangani vzw in de GRIS gaf daarna een update 
van haar project in DDR Congo.  

 Ook burgemeester Theo Francken was er te gast om het te hebben over het budget 
Internationale Samenwerking. Zie hiervoor verder in het verslag. 

 Op de ALV van 10 juni gaven Christine D’aes en Dirk Maes uitleg over respectievelijk 
Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek (SIAL) en Mwana Ukundwa Rwanda. 

 Pieter Sermeus stelde er de nieuwste publicatie van 11.11.11. voor ‘Van liefdadigheid 
naar rechtvaardigheid’, onder redactie van Els Hertogen, algemeen directeur 11.11.11. 

 Tijdens de ALV van 14 september gaven Pieter Sermeus en Astrid Costermans een update 
van het project Halaai Xale Gambia. 

 Op de ALV van december kwam Dries Deruytter van de 11.groep Lubbeek verslag 
uitbrengen van de voorbije actieperiode in november 2021. 
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 Liesbeth Smeyers stelde Transitie Lubbeek voor en bevestigde daarmee hun vraag om lid 

te worden van de GRIS. 
 
• Het Afrika filmfestival 2021 

De programmatie hiervoor werd in 2020 herhaaldelijk uitgesteld en ook in mei 2021 kon het 
wegens corona niet doorgaan. 
Op 8 oktober 2021 tenslotte konden we een 100-tal leerlingen van de derde graad uit drie 
Lubbeekse scholen verwelkomen voor de film ‘Binti’. Het vijfde leraar van de GBS De Stip 
Linden keek diezelfde film later in de school. S’ Avonds vertoonden we ‘Nuestras Madres’, 
een film uit Guatemala, voor een 50-tal aanwezigen. Guy Sprengers presenteerde het 
hieraan verbonden project van We Social Movements (WSM) en meer bepaald de 
jongerenbeweging MOJOCA. De stuurgroep van WSM Leuven was present voor de bediening 
aan de bar. De opbrengst van de avond was ook voor MOJOCA. 
Met dank aan Michiel en aan het lokaal bestuur voor de logistieke en financiële steun! 
 

• De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in 2021 

Aanloop tot de week van de duurzame gemeentes en de H-eerlijke markt 2021 

- Op de ALV van 4 maart werden de voorwaarden en criteria besproken om ook in 2021 
een H-eerlijke markt te organiseren. (zie verslag punt 6) Er werd de vraag gesteld om het 
beleidsdomein lokale economie meer te betrekken. De criteria waaraan de deelnemers 
moeten voldoen wilden we ook scherper afbakenen. Voor de week van de duurzame 
gemeentes in september vroegen we om alle beleidsdomeinen te betrekken, zoals we 
reeds in ons schrijven in 2019 aan het CBS hadden gesteld.  

- Het CBS kwam tegemoet aan onze eerste vraag en heeft in juni beslist om de H-eerlijke 
markt te organiseren vanuit lokale economie, maar met behoud van het concept van de 
vorige jaren (zie verslag ALV 10 juni punt 6). De criteria voor deelname werden 
uitgeschreven door Jonas Vanermen, tijdelijk medewerker van Michiel. We drongen aan 
op een overleg met de schepen lokale economie.  

- Na twee extra vergaderingen met de schepen Geert Bovyn en de bevoegd ambtenaar 
Michiel Awouters op 19 juli en 11 augustus beslisten we op de ALV van 28 augustus om 
alsnog mee te werken aan de uitrol van zowel de H-eerlijke markt als de week van de 
duurzame gemeentes. 

De week van de duurzame gemeentes op 25 september 

Op onze vraag om alle beleidsdomeinen te betrekken bij het programma van 25.09 werd 
niet ingegaan. Een vergadering met alle adviesraden hierrond kwam er niet.  
Een suggestie van programma van het college werd door ons aangevuld met het voorstel om 
Els Hertogen, algemeen voorzitter van 11.11.11. uit te nodigen om haar boek ‘Van liefdadig 
naar rechtvaardig’ te komen voorstellen. Het college ging niet in op dit voorstel en nodigde 
in haar plaats minister Zuhal Demir uit. Dit zonder verder overleg en tot ontstentenis van de 
ALV die een exclusief N-VA team op het podium zag.  
Voor de selectie van de lokale duurzame ambassadeurs (of helden) werd door het CBS 
geopteerd om te focussen op de vijfde pijler van de SDG’s, namelijk de pijler PLANET. 
Daarvoor werden 5 criteria vooropgesteld (verantwoorde productie en consumptie, 
duurzame energie, innovatie, klimaatactie en duurzaam gebruik van land en water) De GRIS 
selecteerde op deze criteria hiervoor 3 van de 12 projecten (Halaai Xale, Kisangani vzw en 
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Mwana Ukundwa). Deze werden, samen met de 9 andere helden, op 25.09 voorgesteld aan 
het publiek. Ze kregen van de gemeente een duurzaamheidscertificaat en van het publiek 
een applaus. 

De H-eerlijke markt op 25 september 

Van het overleg met de schepen lokale economie kwam niets meer in huis, maar het klopt 
dat de GRIS minder actief betrokken werd bij de uitrol van de H-eerlijke markt. De dienst 
lokale economie (ambtenaar Michiel dus) nam de organisatie in handen. De GRIS sloot 
hierbij aan door deel te nemen met 7 van de 20 standhouders. De gemeente zorgde voor 
animatie en een muzikaal optreden. Medewerkers van Amnesty Lubbeek mochten de bar 
voor hun rekening nemen en dus ook de opbrengst. Waarvoor dank. Ondanks de 
aanhoudende coronadreiging kwam er toch nog heel wat volk opdagen.  

 
• De fairtradetrekkersgroep en de fair-o-meter 

In december 2020 kregen we van de organisator van fairtradegemeentes de uitnodiging om 
de fair-o-meter opnieuw in te vullen. Dit is een ‘stand van zaken’ met betrekking tot het 
stimuleren van het gebruik van fairtradeproducten (waaronder duurzame lokale producten) 
in de gemeente. Zie hiervoor de zes criteria van de fairtradegemeentes op hun website. 
Samen met schepen Geert Bovyn en ambtenaar Michiel Awouters vulde de kerngroep de 
nieuwe fair-o-meter in. Bij de eindevaluatie kreeg Lubbeek een positieve beoordeling en een 
B-label op een schaal van A tot D. 

De fairtradetrekkersgroep kwam niet bijeen in 2021. In elke ALV stond fairtrade wel op de 
agenda en werd er een oproep gedaan om deze groep nieuw leven in te blazen, wat zonder 
echte ‘trekkersfiguur’ niet lukte. We kregen ook geen zicht op het aankoopbeleid van de 
gemeente doordat elke dienst apart instaat voor de aankopen en er dus geen globaal beeld 
kan verkregen worden. Wel ging Saskia Schelfaut op bezoek bij de jeugdraad om het thema 
aan te kaarten. De reacties waren enthousiast maar de uitkomst is ons onbekend.  
 

• Het bib initiatief 2021-2022 

Op de ALV van juni stelden Pieter en Guy, beide trekkers van het initiatief, een globaal plan 
voor voor een bib actie in januari-februari 2022. Dit werd voorbereid samen met Chris 
Delcourte, hoofdbibliothecaris van Lubbeek. Het plan voorzag een tentoonstelling in de bib 
waar GRIS-leden zich kunnen voorstellen met later de mogelijkheid tot thema-avonden. Dit 
plan beantwoordde perfect aan de eerdere voorstellen van Jos Swinnen om de GRIS en haar 
leden beter bekend te maken bij het brede publiek. Meteen engageerden zich een 8-tal 
mensen om dit verder uit te werken. Dit gebeurde tijdens voorbereidende vergaderingen in 
de bib op 1 juli, 6 juli,26.08,2.09, 14.10 en 25.11. We danken hierbij Chris en Linda van de bib 
voor hun betekenisvolle bijdrage aan deze voorbereidingen.  
Al deze vergaderingen resulteerden in de aanloop tot een tentoonstelling in de bib aan de 
hand van foto’s, tekst en (kunst)objecten van 14 lidorganisaties van de GRIS, de 
samenstelling van een brochure waar alle lidorganisaties zich voorstellen en het aanmaken 
van een roll-up met een ontwerp van Astrid Costermans. De tentoonstelling zou worden 
geopend op 22 januari met een boekvoorstelling van Els Hertogen, algemeen directeur van 
11.11.11., maar dit moest halfweg december al geannuleerd worden wegens corona. De 
boekvoorstelling werd verplaatst naar 26 februari 2022.  
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• Participatie en samenwerking adviesraden 

September 2020 werd aan Vorming Plus (dat nu Avanza heet) een mandaat gegeven om een 
participatietraject te begeleiden in Lubbeek. Via een digitaal VrijTijdsPlatform (VTP) wilde 
men de participatie opdrijven bij die beleidsdomeinen waar geen adviesraad meer 
werkzaam is. De GRIS was van meet af aan vragende partij om daarin betrokken te worden. 
Na een eerste digitaal overleg met 100 burgers die zich hiervoor inschreven kwam een 
vervolg op 11.02 waar helaas slechts 36 deelnemers meer over bleven. Op 15 april volgde 
een overleg met de voorzitters van de bestaande adviesraden. Hier benadrukten we dat het 
VTP geen ‘alternatief’ kan zijn voor de adviesraden, maar eerder een aanvulling. We riepen 
de aanwezige schepen op om alsnog werk te maken van een adviesraad voor sport en 
cultuur.  
Ook drongen we aan op onze eerdere vraag om concrete samenwerkingsinitiatieven te 
nemen tussen de bestaande adviesraden onderling (GRIS, MAR, mobiliteit en jeugd), 
bijvoorbeeld rond de SDG’s.  
Op de ALV van 16 september gaf Bieke Verlinden, lid van de cockpitgroep, een stand van 
zaken over het VTP en kondigde ze het publieksevenement aan van 4 december. Helaas 
moest dit naderhand geannuleerd worden wegens corona. Sindsdien hebben we er niets 
meer van vernomen.  
 

• Herschikking budget 

Tijdens de ALV van 4 maart herhaalden we in aanwezigheid van de burgemeester onze 
drieledige vraag m.b.t. het budget.  
1. Het voorzien van een groeipad voor de projectsubsidies in verhouding tot het aantal 
aanvragen. 
2. De mogelijkheid om bedragen van het ene subbudget naar een ander te switchen. 
3. De niet besteedde middelen (voornamelijk wegens corona) toe te voegen aan de 
projectsubsidies. 

Hoewel de burgemeester ons eerste punt genegen leek (‘het budget moet kunnen 
meegroeien met het aantal waardevolle aanvragen’), besloot het college toch om geen 
middelen toe te voegen tijdens deze legislatuur. Voor punt 2 komt er geen algemene 
schikking maar moet er telkens opnieuw een uitzondering aangevraagd worden. Punt 3 werd 
wel goedgekeurd, maar zonder permanent karakter en dus enkel voor 2021. 
 

• De projectsubsidies 2021 

Het advies van de GRIS voor de 14 aanvragen voor de projectsubsidies 2021 werd 
goedgekeurd door de ALV van 4 maart en meteen doorgestuurd naar het college. Het 
duurde evenwel tot augustus alvorens dit op de agenda kwam van de gemeenteraad. Een 
reden hiervoor werd ons niet meegedeeld. Toen kwam er een bijkomende vraag van de 
dienst financies. Alvorens het bedrag zou worden uitgekeerd op de rekening van het project 
moesten de aanvragers betalingsbewijzen aanleveren van uitgaven door de projecten ter 
plaatse. De vraag werd gesteld of daarvoor het subsidiereglement niet eerst moest worden 
aangepast. De schepen liet ons weten dat de nieuwe regel al zou gelden voor 2021 en dat 
het reglement later zou worden aangepast. De gemeenteraad van september keurde 
tenslotte de projectsubsidies goed voor de 14 projecten. Gezien de zeer korte tijdspanne 
tussen goedkeuring en het voorleggen van de betalingsbewijzen werden alle 
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betalingsbewijzen goedgekeurd. De uitbetaling van de subsidie kon daardoor slecht begin 
2022 gebeuren. 

• Sponsoring 

De enige aanvragen voor het budget sponsoring 2021 kwam van twee deelnemers van de 
Refugee Walk van 3 oktober. Net als de vorige jaren gaf de ALV een positief advies maar het 
college volgde ons advies opnieuw niet. Dit keer kregen we wel onmiddellijk een 
argumentatie mee: met als motivatie dat de collegeleden niet akkoord gaan met sommige 
doelstellingen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Specifiek wordt opgemerkt dat de 
gesponsorde bedragen onder meer gebruikt worden voor het opstarten van 
beroepsprocedures voor uitgeprocedeerde vluchtelingen tegen de Belgische staat. Op de 
ALV van 2 december werd dit besproken en werd er besloten om nog een laatste maal onze 
tegenargumentatie aan het college over te maken. Dit gebeurde met de brief van 6 
december en werd als volgt geformuleerd: ‘Sponsoring van de Refugee Walk gaat naar het 
project ‘startpunt’, waar vluchtelingen die hier toekomen een eerste juridisch advies en wat 
basisinformatie over opvang krijgen. Daarnaast is er een project ‘Ananas’ voor jongeren, 
met het accent op bewustwording, zelfredzaamheid en dergelijke’ 
 

• Het jaarverslag 2020 werd op de online gemeenteraad van maart voorgesteld aan de 
gemeenteraadsleden door Johan Flamez. De kern van het verhaal lag andermaal op de 
implementatie van de SDG’s in een Lokaal Mondiaal Beleid en de noodzaak om de 
particpatiegraad in Lubbeek op te drijven. 

OPVOLGING ACTIVITEITEN VAN DE LIDORGANISATIES 
• Er werden op elke ALV agendapunten voorgesteld door de lokale werkingsgroepen. 

Hiervoor verwijzen we naar de verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen op de 
website van de GRIS en naar de verslagen van de lidorganisaties verder in dit jaarverslag. 

• De intentie om meer aandacht te besteden aan de evolutie van de aangesloten projecten 
resulteerde in zes presentaties met een update: Simbi, SIAL, Mwana Ukundwa, Kisangani, 
Keten van Hoop en Halaai Xale kwamen aan bod. De impact van corona op de toegenomen 
noden en de afgenomen middelen bleef de teneur in de actuele verhalen. Ook lokaal 
moesten nog heel wat opbrengstactiviteiten geannuleerd worden. 

• De werkgroepen Afrikafilmfestival en H-eerlijke Markt brachten elke ALV een stand van 
zaken.  

• Activiteiten van verwante organisaties kwamen aan bod zoals de open MAR, 1 jaar 
mamadepot, de dag tegen racisme en onthulling van ‘de onbekende oorlogsvrouw in 
Leuven, de klimaatbetoging, het repaircafé van transitie Lubbeek en andere.  
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FINANCIËN 
Het budget Internationale Samenwerking 2021 bedroeg € 21.500 en bestond uit 5 onderdelen: 
• Projectsubsidies: € 14.800 
• Subsidies voor de activiteiten van de lidorganisaties: € 2.300 
• Sponsoring: € 1.200 
• Fairtrade: € 3.500 o.a. voor het organiseren van de H-eerlijke markt 
• Werking GRIS: € 200 
 
Werkwijze 
• Het subsidiereglement bepaalt dat de GRIS zelf geen budget mag beheren behalve dit van de 

eigen werkingskosten (€ 200). 
• De aanvraag voor werkingskosten van de lidorganisaties (€ 2.300), voor de projectsubsidies  

(€ 14.800) en voor de sponsoring (€ 1.200) moet rechtstreeks aan het college van 
burgemeester en schepenen gezonden worden met kopie naar de GRIS. De GRIS adviseert, 
het college van burgemeester en schepenen beslist en betaalt. 

• De gemeentescholen zijn uitgesloten van de werkingskosten omdat ze een jaarlijks budget 
van de gemeente ontvangen, waarin de kosten voor Internationale Samenwerking vervat 
zitten. 

Overzicht van de werkingskredieten voor de 
lidorganisaties 
De volgende bedragen werden goedgekeurd door het CBS en uitbetaald: 
1. Amnestygroep Lubbeek: € 300 ter ondersteuning van de maandelijkse briefschrijfavonden 
2. Voor de organisatie van het AFF op 8 oktober werd € 522 uitgegeven 
3. De 11.groep Lubbeek kreeg € 352 voor het organiseren van de omhaling, het Sint-

Maartensvuur, Pellenberg Buurt en de spaghettislag.  

Van de voorziene € 2.300 werd er in totaal € 1.174 uitgegeven. 

Fairtrade 
Van de begrootte € 3.500 werden € 3.259 uitgegeven voor de H-eerlijke Markt. 

Eigen werkingskosten GRIS 
De volgende bedragen werden van de rekening van de GRIS betaald: 
1. € 50 voor het beheer van de website en € 25 voor een webhosting 
2. € 83,49 werden besteed aan kosten voor de rollup van de GRIS (zie bibactie) 
3. € 6 kosten voor het houden van de rekening 

Het budget sponsoring 
Van het budget sponsoring (€ 1.200) werd in 2021 € 0 gegeven. De € 200 voor de Refugee Walk 
werd niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.  
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De projectsubsidies 
Er werden voor het budget van € 14.800 voor 2020 in totaal veertien projecten ingediend bij 
het college van burgemeester en schepenen. 
De GRIS onderzocht de voorstellen en adviseerde alle veertien aanvragen ontvankelijk en 
binnen de criteria van het subsidiereglement. Ze zijn gesitueerd over de vier continenten en 
werken met valabele partnerorganisaties. De betrokkenheid van en naar de Lubbeekse 
bevolking werd bevraagd en ook hier voldeden de twaalf projecten in ruime mate. 
De gemeenteraad volgde dit advies. 
Elk project ontving € 1.054. Dit bedrag werd nog aangevuld met de resterende niet opgebruikte 
middelen van de werkingssubsidies. 

De projecten zijn de volgende: 
• Campagne tegen de negatieve impact van de mijnexploitatie in Indonesië (11.groep 

Lubbeek); 
• Een circusproject voor kinderen in Palestina (Palestijnse Circusschool); 
• Ondersteuning vakbondsorganisatie in de informele economie in Guatemala (WSM -

Wereldsolidariteit); 
• Onderwijs en gezondheidszorg in Rwanda (Mwana Ukundua) en Simbi, (De Stip Linden), 

Congo (vzw Kisangani enKeten van Hoop), Mali (Fifala), Nicaragua (Corazones Unidos), 
Gambia (Halaai Xale), Peru (Suyana/Puriy), Nepal (BBSF); 

• Handicap International (Klaprozenproject Lubbeek); 
• National Domestic Workers Movement in India.  

Op vraag van de GRIS heeft de gemeenteraad van december een herschikking van de niet 
gebruikte middelen van 2020 goedgekeurd. Daardoor kreeg elk project € 208 extra op de 
rekening. 

In totaal kreeg elk project bijgevolg € 1.230. 
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COMMUNICATIE 

1. De webstek 

www.grislubbeek.be 
De website combineert informatie over de structuur, de historiek en de actualiteit van de GRIS-
werking. U vindt er onder andere de aangepaste aanvraagformulieren en reglementen voor de 
subsidies. 

Er is ruime aandacht voor de lidorganisaties en hun activiteiten. Ook de campagnes van hun 
koepelorganisaties krijgen er publicatieruimte.  

De eigen activiteiten van de GRIS, zoals de organisatie van het Afrika Filmfestival te Lubbeek, de 
Wereldmarkt en de H-eerlijke Markt 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.  

Web administrator is Guy Sprengers. De eindredactie is bij Johan Flamez. 

2. Het infoblad en de vrijetijdsgids 
De GRIS probeerde zijn aanwezigheid aan te houden met artikels in het infoblad met o.a. de 
aankondiging van de  activiteiten zoals het Afrika Filmfestival en de H-eerlijke markt.  

• Door de nieuwe richtlijnen van het communicatieteam worden er evenwel geen artikels 
meer opgenomen van verenigingen. Hieronder vallen ook de lidorganisaties van de GRIS. 
Daardoor kunnen de projecten die een projectsubsidie hebben ontvangen hun werking niet 
meer voorstellen via het infoblad. De GRIS betreurt deze evolutie, waarbij de bevolking niet 
meer via het infoblad kan geïnformeerd worden over de besteding van de subsidies. Ook de 
afspraak dat de GRIS als adviesraad publicatierecht heeft in het infoblad werd terug 
geschroefd. Elk ingediend artikel wordt apart beoordeeld door het communicatieteam van 
de gemeente. Op onze vraag welke criteria hierbij worden gehanteerd kwam geen 
antwoord. Hier is dus geen garantie meer op publicatie, wat de motivatie om in het 
infoblad te publiceren danig ondermijnt. Een brief hierover aan de directeur bleef 
onbeantwoord. 

• Acht leden van de GRIS werden opgenomen in de Vrijetijdsgids van de gemeente. 

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 via hun website, facebook, mailing, 
nieuwsbrieven, affiches, flyers, bussen.  
Uiteraard vinden de deelnemers ook uitgebreider informatie tijdens de activiteiten zelf. 

De 11.groep Lubbeek bijvoorbeeld bezorgde een eigen folder en de nationale massafolder met 
informatie over het jaarthema in elke Lubbeekse brievenbus.  
 

http://www.grislubbeek.tbe/
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WIE WAS ER LID VAN DE GRIS IN 2021? 
De GRIS telde in 2021 zesendertig personen op de adressenlijst: 
Er waren 18 stemgerechtigde leden: zij vertegenwoordigen de lokale actiegroepen in Lubbeek, 
waarvan het lidmaatschap bekrachtigd werd door het college van burgemeester en schepenen, 
evenals de afgevaardigde van het onderwijs en van het OCMW. 

Als niet stemgerechtigd lid noteren we: 
• De 5 afgevaardigden van de politieke partijen; 
• De schepen I.S. en de ambtenaar; 
• Er waren ook 8 niet-stemgerechtigde sympathiserende leden aangesloten, waarvan 4 uit 

het onderwijs. 

De 36 ingeschreven personen vertegenwoordigen: 

1. Dertien lokale actiegroepen: 

• 11.11.11, Amnesty International, WSM (We Social Movements -Wereldsolidariteit), Keten 
van Hoop en National Domestic Workers Movement; 

• SIAL (Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek); 
• De 4de pijlerorganisaties: Fifala – Mali, Mwana Ukundwa- Rwanda, Vzw Kisangani – Congo, 

Fairytale – Kenia, Isimbi - Rwanda, Nicamigos – Nicaragua, Suyana Peru – Peru, Halaai Xale – 
Gambia, Belgium Brick Children Friendship – Nepal, Handicap International en de Palestijnse 
Circusschool. 

2. De jeugdverenigingen Scouts en KLJ Lubbeek 

3. De vijf Lubbeekse politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad en het 
OCMW Lubbeek. 

4. De vijf onderwijsinstellingen van Groot Lubbeek. 

Contactpersonen 
Voorzitter 
Johan Flamez  Tel: 0468 26 21 36 
johan.flamez@telenet.be 

Ondervoorzitter 
Christine D’aes Tel: 0486 74 89 83 
christine.daes@telenet.be 

Secretaris 
Guy Sprengers  Tel: 0492 61 30 31 
Guy.sprengers@telenet.be 

De schepen Internationale Samenwerking 
Dhr. Bovyn Geert Tel: 0496 32 18 50 
Gemeentehuis, Gellenberg 16 
geert.bovyn@lubbeek.be  

 

mailto:johan.flamez@belgacom.net
mailto:Guy.sprengers@telenet.be
mailto:geert.bovyn@lubbeek.be
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De ambtenaar I.S. (*) 
Michiel Awouters Tel: 016 47 97 52 
Gemeentehuis, Gellenberg 16 
intsamenwerking@lubbeek.be  

Het algemeen contactadres van de GRIS is intsamenwerking@lubbeek.be 

Wijzigingen in het ledenbestand in 2021. 
- Miep Dehennin vervangt Enrico Leenknecht als vertegenwoordiger Open VLD Lubbeek 
- Wouter Gevaerts vervangt Rina Robben als vertegenwoordiger voor vzw Kisangani 
- Francis Deblauwe verhuist naar Leuven. Jos Corveleyn blijft vertegenwoordiger voor Suyana 

Peru 
- Ann Courant vervangt Sarah Casaer als vertegenwoordiger voor GBS inkom 
- Julie Hendrickx vertegenwoordigt National Domestic Workers Movement 
- Liesbeth Smeyers vertegenwoordigt Transitie Lubbeek 
- Dieter Schrevens vertegenwoordigt KLJ Lubbeek 
- Victor Scheys vertegenwoordigt Scouts Lubbeek 
- Ann Bongaerts verlaat de GRIS als vertegenwoordiger van vzw Nicamigos wegens verhuis 
- Ook Saskia Schelfaut verhuisde eind dit jaar en verlaat bijgevolg de GRIS en de 

fairtradetrekkersgroep 

(*) De geplande vervanging vanaf 1 februari 2021 van Michiel Awouters door Daniel Noe als 
bevoegd ambtenaar Internationale Samenwerking gaat niet door wegens ziekte van 
laatstgenoemde. 

mailto:intsamenwerking@lubbeek.be
mailto:intsamenwerking@lubbeek.be
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VOORSTELLING VAN DE KERNLEDEN 

 
De koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging heeft een actiecomité in elke Vlaamse 
gemeente, ook in Lubbeek. Meer dan 80 vrijwilligers dragen de jaarlijkse campagne in 
november. 

Contactadres: arnout.fierens@skynet.be of 11groeplubbeek@gmail.com 
 
 
De briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek vergadert 
één maal per maand om gezamenlijke protestbrieven te 
schrijven en te versturen naar de politiek verantwoordelijken, 
tegen schendingen van de mensenrechten van politieke 
gevangenen over de hele wereld. 

Contactadres: ailubbeek@gmail.com 
 
 

Keten van Hoop België zendt (para) medici uit naar ziekenhuizen in Afrika die er 
op basis van vrijwilligheid ziekenhuisactiviteiten ondersteunen en korte 
opleidingen geeft. 

Contactadres: swinnen-jos@telenet.be 
 

 

Fairytale vzw wil minder fortuinlijke kinderen en moeders meer 
kansen geven. Fairytale steunt ze met de verkoop van fairtrade 
artisanale hebbedingetjes die je kan gebruiken bij het uitdelen van 
een traktatie ter gelegenheid van een geboorte, verjaardag, trouw, 
communie… 

Alle producten worden gemaakt door vrouwengroepen uit Kenia, Ecuador, Peru, Nepal en 
India. Zij krijgen een eerlijk loon voor hun werk, opleidingskansen en werkzekerheid. Bovendien 
investeert Fairytale de winst die zij maakt, integraal in een aantal projecten voor kinderen uit 
het zuiden. 

Contactadres: barbara.brugmans@telenet.be 
 

 
SIAL (Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek) 
Informele groep van vrijwilligers die vluchtelingen met raad en daad 
bijstaat in het uitbouwen van een nieuw leven in het gastvrij Lubbeek. 

Contactadres: christine.daes@telenet.be 

 

mailto:arnout.fierens@skynet.be
mailto:11groeplubbeek@gmail.com
mailto:ailubbeek@gmail.com
mailto:swinnen-jos@telenet.be
mailto:barbara.brugmans@telenet.be
mailto:christine.daes@telenet.be
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Ngo van de christelijke zuil die vooral opkomt voor de rechten van mannen, vrouwen en 
kinderen in de derde wereld. WS beoogt de samenwerking tussen sociale bewegingen om deze 
mensen de kans te geven hun sociale rechten te verdedigen en een menswaardig bestaan op te 
bouwen. 

Contactadres: guy.sprengers@telenet.be 

 
Ondersteunt weeskinderenproject in Rwanda waaraan een 420-tal 
kinderen zonder toekomst een betere toekomst wordt gegeven via 
scholing, gezondheidszorgen, voeding en nestwarmte. 
Contact: Dirk Maes dirk.maes15@telenet.be 

 
Kisangani vzw 
Kisangani vzw steunt het Plattelandsontwikkelingsproject dat ontstaan is aan de 
Faculteit Wetenschappen in Kisangani. Wij werken met dorpsgemeenschappen en 
scholen. Het geheel bestaat uit vijf deelprojecten: 

• De akkerbosbouw met teelten 
• De visteelt 
• De kweek van varkens, kippen en konijnen 
• De rijstteelt 
• Het eiland Mbiye: kweek en teelten en bescherming van het woud 
In Batiamaduka, in Masako en op het eiland Mbiye steunen we scholen en leren er 
landbouwmethoden aan. 

Contact: Wouter en Rina Gevaerts-Robben, brabant@kisangani.be 

 

FIFALA VZW steunt projecten rond vorming, scholing 
& gezondheid van jongeren & volwassenen in Mali. 

Contact: Magda Heireman, magda@heireman.be 
 
 
In België coördineert de VZW Suyana Peru 
de fondsenwerving voor een aantal 
projecten, onder meer Puriy. 
Puriy is een sociale onderneming die zeer 
mooie babyschoentjes maakt in 
natuurleder. In Villa El Salvador, Lima, Peru, 
stelt zij vrouwen te werk die vaak 
slachtoffer waren van geweld. Op die 
manier kunnen zij terug een nuttige plaats vinden in de maatschappij en beter voor hun gezin 

mailto:guy.sprengers@telenet.be
mailto:dirk.maes15@telenet.be
mailto:brabant@kisangani.be
mailto:magda@heireman.be
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zorgen. De jarenlange samenwerking tussen KULeuven en Universiteiten in Lima leidde 7 jaar 
geleden tot de oprichting van de NGO Padma om deze vrouwen te helpen met psychotherapie 
en ook op juridisch en medisch gebied. 

Contact: jozef.corveleyn@kuleuven.be  

Nicamigos vzw 
Het project Corazones Unidos (CU) is één van de vier ontwikkelingsprojecten van de 
koepelorganisatie Nicamigos. Corazones Unidos biedt ambulante zorg aan mensen met een 
handicap in de regio Terrabona in Nicaragua. En dit sinds 2011.  
Het project is in België een aparte werkgroep van de vzw Nicaraguacomité Lommel en in 
Nicaragua geïntegreerd binnen de NGO Prosalud van Dr. Toon Bongaerts.  
De werking van CU wordt volledig gesuperviseerd door de NGO Prosalud.  
De werkgroep in België bespreekt en volgt het project van hieruit inhoudelijk op en staat tevens 
in voor de financiële ondersteuning. 

Contact: Anne Bongaerts, Anne-bongaerts@hotmail.com 

Halaai Xale, Gambia  
Halaai Xale staat voor ‘Welkom kinderen’ en is een vzw die actief is in 
Gambia, West-Afrika.  
In het dorp Kartong, gelegen in het uiterste Zuid-Westen van Gambia 
hebben we een groentetuin gerealiseerd, een kinderopvang en zijn 
we gestart met een nursery school.  
De groentetuin, gelegen net buiten het dorp, wordt uitgebouwd door 
uitsluitend vrouwen. Ze telen hier groenten voor eigen gebruik en voor verkoop op de lokale 
markten in de buurt.  
Meer centraal in het dorp hebben we, op vraag van de gemeenschap, een kinderopvang met 
speeltuin gerealiseerd. Dagelijks vangen we hier een veertigtal kinderen op met een leeftijd 
tussen enkel dagen en ongeveer 3 jaar. Voeding, lichaamshygiëne en persoonlijke ontwikkeling 
staat hier centraal. De Nursery school, ons recentste bouwproject, is eind 2020 geopend en 
opgestart op uitdrukkelijke vraag van de community.  
We focussen ons doorheen onze projecten vooral op continuïteit en duurzaamheid.  

Contact: Astrid Costermans, costermans.astrid@gmail.com 
https://www.facebook.com/HalaaiXaleGambia 
 
 
 
 
 
www.brickbybrick.be 
De Belgium Brick Children Friendship begon meer dan zes jaar geleden met de bouw van de 
Brick Children School in de vallei van Kathmandu in Nepal. De BBCSF staat in voor de 
infrastructuur, onderhoud en IT materiaal. In de school wordt kwalitatief basisonderwijs 
gegeven aan de Brick Children, die samen met hun ouders leven en werken in de 
steenbakkerijen. 

mailto:jozef.corveleyn@kuleuven.be
mailto:Anne-bongaerts@hotmail.com
mailto:costermans.astrid@gmail.com
https://www.facebook.com/HalaaiXaleGambia
http://www.brickbybrick.be/
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Contact Luc Vandegaer, vandegaermottie@hotmail.com 

Palestijnse Circusschool 
www.palcircus.ps 

Palestijnse kinderen zijn in dit bezet gebied niet in staat om een 
normaal leven te leiden. Er zijn tal van problemen van 
verschillende aard. Met de circusschool focussen op de 
individuele problemen van de kinderen. De meesten zijn 
getraumatiseerd door het geweld dat ze rond zich zien, militaire 
controles aan de checkpoints, geweerschoten van op de muur, 
gewelddadige huiszoekingen… 

Contact Hélène Huybens, joris_devlieghere@hotmail.com 

Handicap International 

Handicap International is actief in 31 landen om kinderen de 
kans te bieden om naar school te gaan, door: 
• rechtstreeks de kinderen en hun familie te steunen: onze 
ploegen identificeren in de dorpen eerst de kinderen met een 
handicap die niet naar school gaan, sensibiliseren de ouders 

over wat hun kinderen in hun mars hebben en het belang van onderwijs,… 
• de scholen te ondersteunen: we verbeteren de toegang tot gebouwen, leveren aangepast 

pedagogisch materiaal, vormen leerkrachten,… 
• de overheid te begeleiden opdat hun onderwijsbeleid inclusiever wordt. 

Contact: ryckeboer.gieffers@telenet.be en roland.van.criekingen@telenet.be 

National Domestic Workers Movement (NDWM) 
De NDWM is opgericht in 1985 door zuster Jeanne Devos. Oorspronkelijk 
was haar werking vooral gefocust op de ondersteuning en de opvang van 
misbruikt huispersoneel en straatkinderen. Vandaag ligt de nadruk eerder 
op het sensibiliseren van de lokale gemeenschappen in de voornaamste 
gebieden van waaruit het huispersoneel afkomstig is. De NDWM roept 
deze gemeenschappen op om hun kinderen niet meer naar de steden te 
laten vertrekken om er te werken. Indien migratie van de kinderen de enige uitkomst is op een 
beter levensonderhoud, maakt de organisatie de gemeenschappen bewust van de rechten van 
kinderen en jongeren. Ondertussen is de NDWM uitgegroeid tot een nationaal netwerk in 23 
deelstaten van India. Ze werkt met een minimum aan stafmedewerkers om de werkingskosten 
te drukken. Twee miljoen dienstmeisjes zijn lid van de NDWM, maar de beweging behartigt de 
zaak van de naar schatting 80 miljoen huisbedienden in India. 

Contact: juliehendrickx@icloud.com  

  

mailto:vandegaermottie@hotmail.com
http://www.palcircus.ps/
mailto:joris_devlieghere@hotmail.com
mailto:ryckeboer.gieffers@telenet.be
mailto:roland.van.criekingen@telenet.be
mailto:juliehendrickx@icloud.com
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11.groep Lubbeek 

 
 
 
 
 
 
 

Contactpersoon: Arnout Fierens 
E-mailadres: 11.groep@gmail.com 
Tel: 0495 18 90 78 

1. ‘INVESTEER MEE IN EEN BETERE WERELD’ - CAMPAGNE 2021 IN LUBBEEK 
Ook tijdens de pandemie spande Lubbeek zich in voor rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen. 
Er was door de volgehouden inspanningen van iedereen al veel meer mogelijk dan in 2020: 

- Op woensdag 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, aan de scoutslokalen van Lubbeek. Opbrengst: € 944 

- Op donderdag 11 november serveerden de Scouts en Gidsen van St-Kwinten Linden heerlijke 
spaghetti voor alle inwoners en hun gezin op de jaarlijkse spaghettislag, in de lokalen van de 
scoutscollega’s van FOS. Dat resulteerde in een opbrengst van: € 1.719. 

- De leerlingen van de 3e graad van de Vrije Basisschool ‘De Linde’ stapten in de week van 8 
november hun jaarlijkse voettocht, gesponsord door ouders, familieleden, vrienden en 
buren. Het jaarthema ‘Investeer mee in een beter wereld’ werd tijdens de lessen besproken. 
Ze wandelden een recordbedrag bij elkaar: € 1.312. 

- 70 vrijwilligers gingen op pad voor de busrondes en huis-aan-huisomhaling, in alle 
deelgemeenten. We verzamelden daarbij in alle deelgemeenten € 7.923 contant geld. We 
verkochten pakjes huidskleurpotloodjes, zakjes spaghettikruiden, pakjes wenskaarten en 
tabletten chocolade. 

- Pellenberg Buurt! Op zaterdag 13 november vond in Pellenberg al voor de vijfde keer een 
buurtevenement plaats. Er was een grote respons van de plaatselijke verenigingen en een 
mooie opkomst de avond zelf. Met een hapje en een drankje werkten de Pellenbergenaars 
aan lokale verbondenheid, maar ook aan internationale solidariteit! 

 De opbrengst voor 11.11.11 bedroeg € 2.072. 

2. WAAROVER GING DE 11.11.11-ACTIE 2021? 
Investeer mee in een betere wereld 
Honderden vrijwilligers van 11.11.11 investeerden hun tijd om iedereen warm te maken voor 
een betere wereld. Met bankbiljetten en creatieve acties gingen we het gesprek aan over 
internationale solidariteit, klimaatrechtvaardigheid, mensenrechten, waardig werk en zoveel 
meer! 
 
Dit jaar trok 11.11.11 naar het brede publiek met het thema ‘Investeer in een betere wereld’. 
Investeren doet immers iedereen. In kinderen, relaties of misschien in een woonst, 

mailto:11.groep@gmail.com
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vrijwilligerswerk… Maar de beste investering is er eentje waar iédereen beter van wordt 
volgens de koepelbeweging van internationale solidariteit. 

Opvallend element was dat actievoerders dit jaar zélf geld uitdeelden om hun boodschap 
kracht bij te zetten. Ze deelden namelijk geldbriefjes van € 11 uit om het gesprek aan te 
knopen.  

Corona oefent nog steeds een invloed uit op de campagne. De inkomsten uit deze activiteiten 
zullen nog niet het peil halen van voor de pandemie. Toch merken we dat mensen net als vorig 
jaar hun weg via andere manieren naar 11.11.11 vinden, bijvoorbeeld door online giften. 

3. NIEUWJAARSEVENT BRUSSEL 
Helaas werd het jaarlijkse Nieuwjaarsevenement van 11.11.11 in Brussel door het coronavirus 
om veiligheidsredenen afgelast. 

4. INSPIRATIEDAGEN ONLINE, CAMPAGNE 2021: 22 JUNI 2021  
We volgden met enkele 11.groepers de online-inspiratiesessies bij van de campagne, en konden 
van gedachten wisselen met andere 11.groepen uit de regio en met de makers van het 
campagnemateriaal. 

5. VERKOOPSTANDJE AAN SPAR-FROONINCKX IN LINDEN 
Nieuw dit jaar was een 11.verkoopstandje, met medewerking van SPAR Linden. Qua 
zichtbaarheid en opbrengst was dat een succes. Zeker voor herhaling vatbaar! 

6. SENSIBILISERINGSACTIES VOOR SOLIDARITEIT: ‘INVESTEER MEE IN EEN 
BETERE WERELD’ AAN DE SCHOLEN IN LINDEN: VRIJDAG 22 OKTOBER. 
Elk jaar doet 11.11.11 naast de gebruikelijke omhaling in de straten ook een politieke actie. Die 
vinden wij even belangrijk om het structurele onrecht tussen Noord en Zuid in de wereld aan te 
pakken. Dit jaar ging de actie over ‘Investeer mee in een betere wereld’. 

Investeren doet iedereen. In kinderen, relaties of misschien in een woonst, een opleiding, 
vrijwilligerswerk,… Maar de beste investering is er eentje waar iédereen beter van wordt. Het 
voorbije anderhalve jaar ondervonden we allemaal hoe sterk onze levens verbonden zijn. Wat 
hier gebeurt, heeft impact elders. En omgekeerd. Internationale solidariteit is hét antwoord op 
de uitdagingen waar we voor staan. Word daarom mede-investeerder van een betere wereld. 

Op vrijdagnamiddag 22 oktober 2021 om 15 uur voerden we met een mooie ploeg vrijwilligers 
actie op het plein in Linden voor de kerk en tussen de twee scholen, wanneer de kinderen 
opgehaald worden aan de schoolpoort. Op dat moment is er immers veel volk bij elkaar. Wij 
vroegen iedereen om mee te investeren in een betere wereld, en daarom deelden we nep-
bankbiljetten uit met bloemzaadjes erin verwerkt. Onder een laagje aarde met wat water zie je 
je investering al snel groeien! 

Daarbij gaven we ook een flyer met meer informatie. Geld ophalen was hier niet de bedoeling, 
wel de mensen even laten nadenken over onze solidariteit met het Zuiden. 
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7. VERGADERINGEN, OVERLEG, VORMING EN SAMENWERKING 
Behalve naar de sensibiliseringsactie ging natuurlijk heel wat energie naar de gewone 11.11.11-
actie in het WE van 11 november. Werkgroepjes kwamen verschillende keren bij elkaar, de 
11.groep vergaderde voltallig op 3 juni en 9 september.  

Dries Deruytter presenteerde op de algemene ledenvergadering van GRIS van december een 
overzicht van onze 11.werking in Lubbeek.  

Daarnaast was er druk telefonisch en e-mailverkeer en bijeenkomsten van kleinere 
werkgroepjes om de activiteiten zoals Sint-Maartensvuur, spaghettislag en Pellenberg Buurt 
voor te bereiden. 

8. FINANCIËLE OPBRENGST 2021: CORONA BLIJFT EEN SPELBREKER 
De stratenronde met bussen/omhalen door 70 vrijwilligers blijft een klassieker. Maar de 
activiteiten van de Lubbeekse verenigingen zijn even belangrijk. 

De vrijwilligers van 11.groep-Lubbeek haalden in 2021 met de huis-aan-huisrondes € 7.923 in 
contanten op, en € 10.024 via overschrijvingen. De 11.activiteiten van de verschillende 
organisaties waren goed voor € 5.103. De totale opbrengst bedraagt daarmee € 23.994.  

De 11.groep diende bij het College van Burgemeester en Schepenen van Lubbeek een aanvraag 
in voor projectsubsidie voor een project in Jakarta Selatan, Indonesia onder de titel 
‘Opbouwwerk van een brede beweging die actief campagne voert tegen de negatieve impact 
van mijnbouw op de toekomst van lokale gemeenschappen en natuur’ De plaatselijke 
partnerorganisatie is Jalan Mampang Prapatan 
 

Pellenberg Buurt! € 2.072 
Sponsorwandeling Vrije Basisschool “De Linde” € 1.312 
Sint-Maartensvuur scouts en KLJ Lubbeek € 944 
Spaghetti Scouts Linden € 1.719 
Stratenronde € 7923 
Stortingen (voorlopig) € 10.024 
Totale opbrengst € 23.994 

 
De GRIS kende een werkingstoelage goed van € 352 voor de werking in 2021. 
Gemeentelijke projectsubsidie: het ingediende project van 11.11.11 kreeg een toelage van  
€ 1.202. 
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Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 

Contactpersoon: Marianne Costeur 
marianne.costeur@gmail.com 

 
 
 
 
 

Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na.  
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij de leidraad. Mensenrechten zijn 
de fundamentele rechten en vrijheden waarop iedere mens aanspraak kan maken.  

AI is een grote en wereldwijde vereniging: ze telt 7 miljoen leden, uit 150 verschillende landen. 
Het hoofdkantoor is in Londen.  

Alle info vind je op de website https://www.amnesty-international.be 

Briefschrijfacties 
Amnesty International voert wereldwijd actie tegen schendingen van mensenrechten: mensen 
die onterecht gevangen zitten, of die gefolterd worden of ter dood veroordeeld zijn.  

De briefschrijfacties van Amnesty International zijn legendarisch: aan de autoriteiten van het 
land in kwestie worden massaal brieven geschreven om die mensen vrij te krijgen, want hun 
gevangenneming betekent een schending van de mensenrechten.  

Op de website vind je de schrijfacties, samen met achtergrondinformatie en voorbeeldbrieven: 
https://www.amnesty-international.be/voer-actie/schrijfacties 

Waarom schrijfacties?  
In zeker één derde van alle acties is er direct resultaat te zien: een gewetensgevangene wordt 
vrijgelaten, een 'verdwenen' persoon komt terecht, een zieke gevangene krijgt medische 
verzorging, een gevangene krijgt bezoek van familie of een advocaat of een doodvonnis wordt 
omgezet of uitgesteld.  

Bij andere acties is zo'n verband niet direct zichtbaar.  
Het is vaak moeilijk om precies het resultaat te meten van het werk van Amnesty. De 
autoriteiten melden zelden dat een gevangene is vrijgelaten of dat zijn of haar situatie is 
verbeterd dankzij de inzet van Amnesty.  
Wel hebben (ex-)gevangenen gezegd dat zij hun leven of vrijheid aan Amnesty te danken 
hebben. Uit brieven van gevangenen blijkt dat het voor hen een grote morele steun is om te 
weten dat mensen uit verschillende werelddelen van hun lot op de hoogte zijn en daar 
verbetering in proberen te brengen.  

Amnesty gaat verder dan individuele acties: de organisatie zet door haar rapporten en acties 
overheden ertoe aan om te werken aan wetgeving en beleidsmaatregelen die in 

mailto:marianne.costeur@gmail.com
https://www.amnesty-international.be/
https://www.amnesty-international.be/voer-actie/schrijfacties
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overeenstemming zijn met de mensenrechten. Zij wendt ook haar invloed aan ter verbetering 
van internationale verdragen over mensenrechten. Amnesty ijvert bijvoorbeeld voor de 
opname van het algehele verbod op de doodstraf in diverse verdragen en nationale 
wetgevingen. 
Zo werkt Amnesty ook aan de structurele en duurzame bescherming van de rechten van de mens. 

Keuze van de acties 
Eind 2020 kregen wij vanuit het schepencollege de vraag of het mogelijk was brieven te 
schrijven voor de politieke gevangen in Catalonië.  
Tot op heden werden vanuit Amnesty International Vlaanderen voor Catalonië geen 
schrijfacties gepubliceerd, hoewel Amnesty heel wat aandacht aan deze kwestie besteedt. Zoek 
maar eens op de website: https://www.amnesty-international.be/zoek/catalonie. 
Voor onze maandelijkse schrijfacties maken wij steeds een selectie uit de acties die 
gepubliceerd worden op de website van Amnesty International Vlaanderen. 
De grote kracht van Amnesty International is betrouwbaarheid. Amnesty gebruikt enkel 
informatie die door betrouwbare, onafhankelijke bronnen bevestigd is. Amnesty beschikt 
over de nodige medewerkers en expertise om die betrouwbaarheid te waarborgen. Hun 
onderzoeksteams worden uitgestuurd om de mensenrechtensituatie ter plaatse te 
onderzoeken. De onderzoekers praten met slachtoffers, advocaten, lokale 
mensenrechtenactivisten, overheden en andere getuigen.  

Als individuele schrijfgroep bepalen wij dus niet welke schrijfacties er zijn, we maken wel een 
selectie uit de gepubliceerde acties. 

Activiteiten van de Briefschrijfgroep in 2021 
In normale omstandigheden organiseert onze Lubbeekse briefschrijfgroep elke maand een 
gezamenlijke briefschrijfavond, ten huize van een van de leden van de schrijfgroep. Daaraan 
nemen gemiddeld een 10 à 12 leden deel. Het is een gezellige bedoening, het schrijven van 
brieven voor de goede zaak is feilloos te combineren met een natje, een droogje en een leuke 
babbel. 

In 2021 gooide corona – nog maar eens – roet in het eten. 
Er waren slechts drie gezamenlijke briefschrijfavonden. Die zeldzame samenkomsten waren 
heel fijn, het was al te lang geleden dat we samen konden schrijven. Het schoon liedje duurde 
evenwel niet lang…. 
De leden werden aangemoedigd om individueel brieven te schrijven wanneer we niet samen 
konden schrijven.  

Op 25 september deed Amnesty de `toog´ van de (H)eerlijke markt. 

Amnesty ontving in kader van GRIS-subsidies voor een Noord-activiteit in Lubbeek € 550: (€ 250 
(uitgesteld) van 2020, € 300 voor 2021). 

Met een aantal leden hebben wij ook deelgenomen aan de klimaatbetoging op 10 oktober. 
Klimaatverandering heeft immers alles te maken met mensenrechten. 

  

https://www.amnesty-international.be/zoek/catalonie
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De link tussen klimaatverandering en mensenrechten 
Miljoenen mensen lijden onder de effecten van extreme rampen als gevolg van 
klimaatverandering – van langdurige droogte in landen in Afrika tot tropische stormen in 
Zuidoost-Azië, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan. Klimaatverandering is onlosmakelijk 
verbonden met mensenrechten, omdat klimaatverandering een verwoestend effect heeft op de 
leefomgeving en het welzijn van mensen. Staten hebben de plicht vanuit de mensenrechten om 
mensen te beschermen. Ook nemen door klimaatverandering armoede en ongelijkheid toe. 
Juist de mensen die het minst bijdragen aan de klimaatverandering worden het hardst 
getroffen. 

Bestuurswissel 
Sinds september zijn er enkele wijzigingen aan het bestuur van onze schrijfgroep. De nieuwe 
voorzitter is Guy Sprengers. Annick Duym is de nieuwe penningmeester.  
De vroegere voorzitter en penningmeesters (Cecile Viaene en Jef en Marianne Ryckeboer) 
waren vragende partij om het dirigeerstokje door te geven, na veel jaren trouwe dienst.  
Marianne Costeur blijft de mail-communicatie doen en blijft contactpersoon voor de GRIS.  

Contact 
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij 
Guy Sprengers, Bollenberg 44, 3210 Lubbeek, tel. 0492 61 30 31 
Of mailen naar: ailubbeek@gmail.com  
Info is ook terug te vinden op www.grislubbeek.be 

De Amnestygroep ontving € 300 werkingssubsidies van de GRIS voor de verzendingskosten. 

Keten van Hoop 

Contactpersoon: Jos Swinnen 
Swinnen-jos@telenet.be 

 
 
 
 

Ondanks bestaande beperkingen in 2021, heeft “Keten Van Hoop” in de tussentijden, toen het 
wel mocht, verschillende buitenlandse missies uitgevoerd.  
De grootste en belangrijkste doelstelling van de NGO is het helpen en verzorgen van 
gehandicapte kinderen in de derde wereld. Zij die ter plaatse en met onvoldoende 
mogelijkheden, materialen en gezondheidswerkers niet kunnen geholpen worden moeten toch 
een kans krijgen op een gezondere en meer levensvatbare toekomst. 
Daarenboven zijn de protagonisten van KETEN van HOOP het blijven ondersteunen met online 
opleidingen en het opsturen van het ontbrekende materiaal (en dat is heel veel). Ook is er een 
complementaire missie, die beloftevolle jongeren financieel steunt om hun studies in hun 
thuisland te vervolledigen. 
Zodoende wordt RD Congo geholpen aan bekwame artsen, verpleegkundigen en ingenieurs. 
Ter plaatse moeten altijd onverwachte problemen opgelost worden, politieke kwesties omzeild, 
corruptie genegeerd. Ter plaatse moeten degelijke relaties opgebouwd worden en deze 
moeten in goede banen geleid. 

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/climate-change/
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/sociaaleconomische-rechten
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/climate-change/
mailto:ailubbeek@gmail.com
http://www.grislubbeek.be/
mailto:Swinnen-jos@telenet.be
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Opleiding van de lokale stafleden, is al zo belangrijk als de vele ingrepen die gebeuren: het is 
een duurzame investering op lange termijn. Immers de lokale artsen, verpleegkundigen, 
kinesisten, laboranten,… moeten instaan voor de opvolging van de patiëntjes en de heling van 
de chirurgische interventies. 
KETEN van HOOP doet zelfs meer. Dankzij een gedegen, goed onderbouwde fondsenwerving 
kunnen zij kindjes met een aangeboren hartafwijking en gedoemd om jong te sterven, naar 
België halen. Hier ondergaan zij een levensreddende heelkundige ingreep. Na hun hospitalisatie 
verblijven ze nog enkele maanden bij een gastgezin, waarna zij terug vertrekken naar het 
moederland. 
In 2021 was er in april een orthopedisch programma in Senegal en hetzelfde in september in 
Tanguiéta, Benin. In oktober was er een voorbereidend programma hartchirurgie in Kinshasa 
(RD Congo), maar de sessie van december werd plots opgeschort door coronaperikelen. In 
november was er tevens een missie hartchirurgie in Kigali (Rwanda). Er werd in november een 
seminarie georganiseerd in Benin over pediatrische chirurgie. 
Als laatste was er in november een orthopedisch chirurgische missie in Wote Pamoja in 
Lubumbashi (RD Congo). Dit zijn enkele van de actiepunten die KETEN van HOOP met 
gemotiveerde bekwame veldvrijwilligers kon verwezenlijken. 
Verschillende missies konden niet doorgaan omwille van coronaproblemen.  

Mijn persoonlijk aandeel in deze nobele doelstellingen en acties van KETEN van HOOP in de 
wereld (RD Congo, Rwanda, Benin, Senegal, Nicaragua) is eerder bescheiden van aard. Niet 
meer als veldvrijwilliger maar als intermediair bij de GRIS in Lubbeek. Ik zorg nog steeds voor de 
productie van “attellen” Dit zijn apparaten waarop kleine schoentjes bevestigd worden en die 
de kinderen dragen voor of na een heelkundige ingreep bij klompvoet afwijkingen. Zo worden 
de voetjes in de juiste stand gedwongen. 

KETEN van HOOP is dit jaar 25 jaar jong. Dankzij de tentoonstelling in de Bib te Lubbeek, 
georganiseerd door Gris in de gemeente en met haar medewerking, neemt het feestjaar een 
eerste publiciteits- en kennismakingssessie. 
 
Contactgegevens: 
KETEN VAN HOOP België, CHAINE de L’ESPOIR Belgique 
Mail: info@keten-hoop.be of info@chaine-espoir.be  
Website: www.keten-hoop.be of www.chaine-espoir.be  
Adres: Carnoyplein 15, 1200 Brussel 
Tel: +32 2 764 20 60 en +32 478 60 50 98 

Stortingen met belastingaftrek op rekeningnummer: BE28 0882 1265 5620 / BIC GKCCBEBB 

Verslag van Jos Swinnen 
Gemeentestraat 14/0204, 3210 Linden 
0484 23 75 52 

Keten van Hoop ontving € 1.202 projectsubsidies in 2021 

  

mailto:info@keten-hoop.be
mailto:info@chaine-espoir.be
http://www.keten-hoop.be/
http://www.chaine-espoir.be/
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Belgium Brick Children Friendship 

Contactpersoon: Luc Vandegaer  
vandegaermottie@hotmail.com 

 
 
 
 

In 2010 werd er door drie studenten die stage gingen lopen in de Brick Children School in 
Nepal, privé € 3.500 geïnvesteerd in de Brick Children School (sanitair en poortje) en in de 
Pashunatipat Mitra school (computer). 
 
Historisch overzicht: 
Oprichting school in 2000 (Welshe trustees en lokale gemeenschap in Nepal). 
2010: start BBCSF.  
2011: oprichting NGO Kopila Nepa. Samenwerking tussen NGO Kopila Nepa, de Welshe Trustees 
in de UK en de BBCSF.  
2012: bouw Brick Children School via BBCSF.  
2013: opening school en exploitatie in 2014. Aankoop door BBCSF van een minibusje voor vervoer 
van de kinderen.  
2015: noodhulp na aardbeving door BBCSF. Eind 2015 uitbreiding school met extra klas en 
sanitair. 
2017: bouw geïntegreerd Cerebral Palsy Centrum naast de Brick Children School. Exploitatie 
van het gehele complex en steun aan de satelliet klassen in Bhaktapur, o.m. twee gaarkeukens. 
Exploitatie geheel complex. 
2021: oprichting vzw Belgium Brick Children School Friendship.  
BBCSF werd op 21 maart 2021, de vzw BBCSF. De Publicatie in het Staatsblad gebeurde op 21 
maart 2021. Zie publicatie in het Staatsblad op 8 juli 2021 en bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen. Van 2011 tot eind 2020 deed de vrijwilligersorganisatie BBCSF aan ethische 
fondswerving. Giften - subsidies van de overheid - subsidies van gemeenten via GROS - GRIS - 
Wereldraad - Noord-zuid organisaties, filmvoorstellingen via organisaties die de opbrengst 
rechtstreeks doorstorten naar het rekeningnummer van BBCSF. Eind 2021 had BBCSF gelukkig 
een (beperkte) reserve bij de vzw BIKAS om de transitie van vrijwilligersorganisatie onder de 
koepel van de vzw BIKAS naar een eigen vzw Belgium Brick Children School Friendship te 
overbruggen. Op 11 november 2021 werd het budget voor het schooljaar 2021-2022 van de 
BBCSF € 12.540,54 via de vzw BIKAS overgemaakt aan onze NGO Kopila Nepa. De overschrijving 
naar de NGO Kopila Nepa gebeurde na ontvangst van de verantwoording met contracten en 
invoices, uitgavenstaat schooljaar 2020-2021 door onze plaatselijke partner. 
De BBCSF heeft tijdens de transitie naar een vzw natuurlijk niet stilgezeten. Ondertussen 
werkten we verder met onze lokale partners, het Kopila Nepa Team en de Welshe trustees. 
In deze moeilijke tijden werd sterk ingezet op de gezondheid van de kinderen, de ouders en de 
leerkrachten, maar ook het onderwijsprogramma liep zo goed als mogelijk door. 
Ook het Kopila Nepa team kreeg het hard te verduren, maar kon zich toch grotendeels 
aanpassen aan de nieuwe werkwijzen. Meer huisbezoeken aan de Cerebral Palsy kinderen en 
hun ouders, afstandsonderwijs en het veiliger inrichten van de klassen. 

mailto:vandegaermottie@hotmail.com
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Het Kopila Nepa team kon zich mede dankzij de noodhulp (€ 5.000) die we stuurden en hun 
persoonlijk engagement aansluiten bij de plaatselijke hulporganisaties om de 
vaccinatiecampagne op gang te trekken, maar ook effectief deel uitmaken van de organisatie. 
De WHO heeft 1,3 miljoen vaccins van AstraZeneca ter beschikking gesteld. 
Het hele Kopila Nepa team en de ouders van de Cerebral Palsy kinderen kregen het vaccin. 
Daarnaast werd ook het zorgpersoneel en kwetsbare mensen gevaccineerd. 

Uiteraard hoeft het geen betoog dat het werkjaar 2021, net zoals 2020 trouwens, een zeer 
moeilijk werkjaar is geweest en dat fondsenwerving alsook contact met de plaatselijke werking 
erg moeilijk verloopt. In die zin is de BBCSF blij met het initiatief dat werd genomen door de 
GRIS Lubbeek, in samenwerking met de plaatselijke bib, om een permanente tentoonstelling te 
organiseren. Alle druppels kunnen helpen om tot een betere bekendheid te komen. 

BBSF ontving in 2021 € 1.202 projectsubsidies 

Fifala Mali 

Contactpersoon: Heireman Magda - magda@heireman.be 
0496 10 16 40 

 
 
 
 
 

Fifala en de projecten in Mali. 
In 2021 werden opnieuw activiteiten en agendapunten van Fifala afgeschaft omwille van 
corona. Maar in Mali namen de noden toe! 
Ze lijden onder corona maar hebben bovendien af te rekenen met TERRORISME en OORLOG, 
met HONGER als direct gevolg. Het tekort aan voedsel wordt verergerd door de slechte 
weersomstandigheden ten gevolge van de klimaatproblematiek. Bovendien raken de voorraden 
sneller op omdat de vele vluchtelingen uit het noorden mee-eten. 

Door een grote werkloosheidsgraad dreigen jongeren bij extremistische organisaties aan te 
sluiten of in criminele groepen te belanden. 
Gezinnen hebben onvoldoende kleding en eten, ze kunnen geen schoolgeld betalen en 
kinderen worden meer thuisgehouden van de school omdat ze moeten meewerken. Door het 
middageten in de school, het loon van leraars en het schoolgeld voor arme kinderen te betalen 
trachten we op lange termijn te werken en de werking van de scholen en het 
gezondheidscentrum zoveel mogelijk te blijven steunen. 

Op dit moment kunnen we zelf niet voldoende fondsen vergaren voor Mali. We doen dan nu 
oproepen via onze website om stortingen te doen of Afrikaanse voorwerpen te kopen.  

Door corona en oorlog is naar Mali reizen niet mogelijk, we hebben wel rondom de projecten 
kunnen spreken met Zr Suzy die in juni 2021 een tijdje in België was. 

Op de website ziet u hoe u Fifala geldelijk kan steunen of Afrikaanse geschenken kan kopen.  
Meer weten: zie www.fifala.be.  

mailto:magda@heireman.be
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Giften met fiscale aftrek kunnen bij Leraars zonder Grenzen: Jan de Graafstraat 7, 2600 
Berchem 

BE48 5230 8027 2427 
mededeling: Gift aan LzG: Fifala 

Ben je op zoek naar een origineel Afrikaans item en wil je meteen Fifala ook steunen, dan kan 
je terecht op onze webwinkel! 

Een manier om ons te steunen is door iets te kopen van ons winkeltje. Klik op de link om de 
nieuwste spulletjes te bekijken. 
https://goo.gl/photos/cEXVCvGeWZaZdH11A 
Interesse? mail naar Anne.Katrien@fifala.be wat je graag wilt kopen en enkele dagen later 
wordt er een pakje naar je verstuurd. 

Het project FIFALA ontving € 1.202 projectsubsidie in 2021 

Halaai Xale Gambia 

Contactpersoon: Costermans Astrid - 
costermans.astrid@gmail.com 

web: https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia  
 
 
 
 

Voorstelling Halaai 
Halaai Xale: ‘Welkom kinderen’  

Halaai Xale is actief in Gambia, West-Afrika. Onze vzw is erkend als één van de ‘goede doelen’ 
van de Koning Boudewijn Stichting (KBS). De vzw bestaat uit een 12-tal actieve vrijwilligers uit 
Lubbeek en omgeving en telt 3 bestuurders: Astrid Costermans, Hans Costermans, Pieter 
Sermeus.  
In Gambia behartigt Batou Manneh de belangen van Halaai Xale en coördineert de activiteiten 
ter plaatse. Die situeren zich hoofdzakelijk in het dorp Kartong, gelegen in het uiterste 
Zuidwesten van Gambia en behoort tot de armste streken van Gambia. Dit is ook het 
geboortedorp van Batou Manneh. In Kartong werken we rond drie projecten: een groentetuin, 
een kinderopvang en een Nursery School. 

Jaaroverzicht 2021 
Naar jaarlijkse gewoonte starten we het nieuwe kalenderjaar met een werkvergadering om de 
jaarplanning op te stellen. 
Noodgedwongen moest deze startvergadering online doorgaan. We missen het samenkomen, 
geen knuffel, geen groepstoast. We laten de moed niet zakken en houden er dan digitaal de 
sfeer in. 

Onze planning werd doorkruist door het u allen welgekende virus. Geen ontbijtbuffet, geen 
markt- of deur aan deur verkoop, niets van het geplande kon doorgaan. Als team blijven we 

https://goo.gl/photos/cEXVCvGeWZaZdH11A
mailto:costermans.astrid@gmail.com
https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia
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enthousiast.  
In april waaide er een goede wind in onze richting. We mochten van de gemeente Lubbeek een 
afgeschreven politiecombi ontvangen die we ondertussen volledig in orde hebben gezet en 
verscheept naar Gambia. 
Een andere goede wind zorgde ervoor dat het geplande projectbezoek in de maand juli kon 
doorgaan. Het bezoek stond in het kader van verdere verdeling van een containerlading die 
toegekomen was in april 2020, bijkomende administratie voor onze school, het bijsturen van 
het project. Het was een heel druk, vermoeiend, maar vooral productief projectbezoek.  

In september voelde het coronaklimaat gunstiger aan om onze jaarlijkse pasta-avond te kunnen 
organiseren. Dit hebben we dan ook kunnen realiseren eind oktober. We hadden een opkomst 
van meer dan 260 pastaliefhebbers en ook een mooie opbrengst. 

De (H)eerlijke markt in Lubbeek mocht eind september ook fysiek doorgaan. Het was onze 
eerste fysische activiteit na zovele maanden. Het was letterlijk en figuurlijk een warm weerzien 
met onze trouwe aanhangers. Daarbovenop werden we door de gemeente Lubbeek en het Gris 
in de bloemetjes gezet. Onze organisatie ontving de oorkonde als duurzaamheidsambassadeur. 
En of we hier fier op zijn. 

Ook de kerstmarkten werden van de kalender geschrapt. Als vervangende activiteit kon je ons 
vinden op de markt in Heverlee. We sloten het kalenderjaar in schoonheid af met een kort 
projectbezoek in december. 

Desondanks de veel mindere fondsenwervende activiteiten sloten we het kalenderjaar 2021 
mooi af. 

In het voorbije kalenderjaar hebben we volgende projecten opgezet om dit alles te 
financieren: 
September 2021: (H)eerlijke markt Lubbeek 
De opbrengst zal mee gebruikt worden voor de dagelijkse werking van de kinderopvang. 
Oktober 2021: Pastabuffet à volonté 
Opbrengst wordt mee aangewend om de watervoorziening in de kinderopvang en de school te 
verbeteren.  
December 2021: Markt Heverlee 
De dagelijkse werking van de kinderopvang. 

Online seminaries en bijscholingen gevolgd door leden: 
8 mei: Dag van de 4de pijler 
31 mei: 4de pijler online seminarie 
Ondersteunend advies Organisatie 
15 juni: 4e pijler online seminarie 
Project evaluatie. 
23 juni: 2de vormingsavond 4de pijler 
Project monitoring & rapportering  
27 oktober: Samenwerking Zuid-Noord 
De partner aan het woord 

HALAAI XALE Gambia vzw 
Astrid COSTERMANS – Pieter SERMEUS 

p/a Grotendries 2 
B-3210 LUBBEEK 
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Volg ons: 

facebook https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia 
Instagram https://www.instagram.com/halaai_xale_for_gambia/ 

Website: https://www.halaaixale.be 

GSM Astrid: 0498 78 72 92 mailto: costermans.astrid@gmail.com 
GSM Pieter: 0495 59 29 43 mailto: pieter.sermeus@skynet.be 

Onze bankrekening: BE15 0689 3095 7830 (GKCCBEBB) 
lid GRIS Lubbeek, lid 4de pijler organisaties 

Halaai Xale ontving € 1.202 projectsubsidie in 2021 

Kisangani vzw 

Contactpersoon: Wouter Gevaert en Rina Robben, 

brabant@kisangani.be 

www.kisanganivzw.be 

Kisangani vzw: duurzame landbouw en onderwijs 
voor bescherming tropisch regenwoud in Congo 

Duurzame landbouw en onderwijs in functie van de bescherming van het tropisch regenwoud. 
Dat zijn de thema’s waarrond Kisangani vzw al meer dan 20 jaar actief is in Kisangani in de 
Democratische Republiek Congo. 

Volgende 11 SDG’s zijn voor het project als geheel van toepassing. In het verslag herhalen we er 
een aantal, waar ze van toepassing zijn.  

 
 
 
 

 
 
 
 

In België 
2021 zullen we ons herinneren als een jaar waarin corona alles bepaalde en het aantal 
activiteiten ernstig beperkte. 

Sponsoracties als huisconcerten, wandelingen, … konden niet doorgaan omwille van Corona. 
We onderzochten alternatieven, maar die leken niet haalbaar. Daarom werden een aantal 
sponsoracties even on hold gezet. Maar uitstel is geen afstel en we denken verder na hoe we in 
2022 wel ‘veilige’ sponsoracties kunnen ondernemen.  

https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia
https://www.instagram.com/halaai_xale_for_gambia/
mailto:costermans.astrid@gmail.com
mailto:pieter.sermeus@skynet.be
mailto:brabant@kisangani.be
http://www.kisanganivzw.be/
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Op de (H)eerlijke markt die in september door de gemeente Lubbeek werd georganiseerd 
bezorgden wij informatie aan geïnteresseerde bezoekers. Diezelfde dag werden wij door de 
gemeente benoemd tot duurzaamheidsambassadeur voor onze inzet in Kisangani.  

Daarnaast is de biografie van de oprichter van de vzw uitgegeven. Momenteel zijn er ongeveer 
250 exemplaren van “Ik heb geleefd in het mooiste land ter wereld” verkocht; de opbrengst 
gaat volledig naar Kisangani vzw.  

De algemene vergadering kwam twee maal samen. In maart noodgedwongen digitaal. In 
september liet het weer ons toe om life een buitenvergadering te organiseren. De vrijwilligers 
hebben hier veel deugd aan gehad. 
Onze coördinator in Kisangani sloot digitaal aan en bracht verslag van de projecten en ging in 
op de vragen van de leden.  

We investeerden verder in communicatie. Minstens één maal per week verschijnt er een 
facebookpost en maandelijks worden die post verzameld en verder uitgewerkt in een digitale 
nieuwsbrief. 
Met ons totale pakket aan communicatietools (website, tijdschrift (1.400 abonnees), facebook 
(230 leden) en nieuwsbrief (880 abonnees) hopen we zo veel mogelijk geïnteresseerden te 
bereiken en te informeren. 

Sinds twee jaar is er ook regelmatig digitaal overleg tussen de voorzitter en onze 
projectverantwoordelijken en coördinator in Kisangani. 

In Kisangani 

We dienden een projectaanvraag in bij de provincie Vlaams-Brabant en ontvingen 
hiervoor een kleine € 30.000 subsidies. Het gaat om een zeer uitgebreid pakket van 
investeringen en nieuwe deelprojecten. 
In 2021 zijn we - binnen het kader van dit project - gestart met de bouw van 

kippenstallen bij de scholen van Masako en Mbyie. Deze leveren, naast eieren, ook de nodig 
meststoffen voor de proefvelden van de school. Met onze stallen willen we aan de bevolking de 
voordelen van het houden van kippen in stallen demonstreren. 

We introduceren op dezelfde locaties bijenteelt in kasten. Tot nu toe werden 
bomen gekapt om zo de honing in de nesten te oogsten. Hopelijk kunnen we die 
bomenkap in de toekomst op deze manier verminderen en tegelijk de opbrengst 
van honing vergroten. Honing is een kostbaar product en kan op die manier de 

inkomsten van de bevolking doen stijgen. 

Er werden twee associaties opgericht. Deze verenigen dorpsbewoners die onze 
landbouwmethodes ook zelf in de praktijk willen brengen. Zij vergaderen in de scholen van 
Masako en Mbyie. Daarom zullen we begin 2022 zonnepanelen met batterijopslag leggen op 
deze scholen, zodat er ’s avonds vergaderd kan worden. In 2021 gingen er reeds workshops 
door over bijenteelt. 

Eind 2020 werd gestart met de aanleg van een grondwaterput bij onze school in 
Batiamaduka. Een hele onderneming. De put (zo’n 1 meter doormeter en 7 meter 
diep) wordt met de hand gegraven, daarna worden er betonnen elementen in 
geplaatst en tenslotte een deksel met daarop een stevige handpomp. Begin 2021 

werd hij plechtig in gebruik genomen. De bewoners van de buurt maken gebruik van deze 
regenwaterput.  
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De overige projecten rond visteelt, akkerbosbouw, varkenskweek, rijst en scholen 
zijn verder gelopen zoals normaal. We voegden echter ook nog kippenteelt bij de 
scholen (zie hoger) en op de site van Ngene Ngene (visvijvers). Daar werden twee 
kippenstallen gebouwd boven één van de vijvers. Zo kan de mest van de kippen de 

vijver bemesten en eten leveren voor de vissen. 

Uitgebreidere informatie over onze projecten ter plaatse kan u vinden op 
www.kisanganivzw.be. 

Vzw Kisangani ontving € 1.202 projectsubsidie in 2021 

Rwanda weeskinderenproject 
Mwana Ukundwa ‘geliefd kind’ 

Hilde & Dirk Maes-Proot - dirk.maes15@telenet.be 

 
Ondersteunt een 440 kwetsbare kinderen, waaronder 119 met een beperking, en hun 
(opvang)gezinnen in de streek van Birambo, en dit met blijvende focus op: opvoeding, 
bescherming van het kind, HIV en armoedebestrijding. 

Sensibiliseringsactiviteiten Mwana Ukundwa 2021 
Empowerment van kwetsbare kinderen in Birambo/Karongi (Rwanda) in samenwerking met 
Association Mwana Ukundwa (AMU). 

Mwana Ukundwa is één van de vastenprojecten waa rrond gewerkt werd in HDC (Heilige 
Drievuldigheidscollege Leuven). De leerlingen van het middelbaar brachten een stevige 
sponsering bijeen. 

Op de online vergaderingen van de GRIS gaven we een stand van zaken i.v.m. het project en 
corona in Rwanda. 

Zaterdag 25 september was er de viering van de duurzaamheidsambassadeurs in Lubbeek, met 
ontvangen van ‘Oorkonde’. Nadien stonden we met een stand op de H-eerlijke markt. 

Oktober: corona verhinderde onze jaarlijkse werkwinkel over Mwana Ukundwa op de 
Missiodag voor de plechtige communicanten van Vlaams-Brabant, waar ook plechtige 
communicanten van groot Lubbeek deelnamen. 

In de weekends 13-14 november en 20-21 november kregen we de kans om het project voor te 
stellen in de Universitaire Parochie te Leuven. De opbrengst van de collectes was voor Mwana 
Ukundwa. 

http://www.kisanganivzw.be/
mailto:dirk.maes15@telenet.be
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November 2021: we verstuurden onze jaarlijkse nieuwsbrief naar familie, vrienden en 
sympathisanten. In Kerk & Leven LINDEN van 8 december stond onze nieuwsbrief met foto’s en 
werd Mwana Ukundwa in de kijker gezet. 

Dank aan iedereen voor de interesse in het project. 

Met vriendelijke groeten,  

Hilde en Dirk Maes-Proot 

Wolvendreef 60A bus 2 - 3210 Linden 

GSM: 0476 57 66 70 - Email: maes.proot@telenet.be 

Mwana Ukundwa ontving € 1.202 projectsubsidie in 2021 

VZW Nicamig@s in Nicaragua 

Contactpersoon: Ann Bongaerts - Anne-bongaerts@hotmail.com 

Vzw Nicamig@s ondersteunt vanuit de noden van de kansarme 
bevolking in Nicaragua 3 basispijlers nl. gezondheidszorg (SDG3), 
onderwijs (SDG4) en jeugdwerking (SDG4) van de NGO Prosalud en de 
NGO Tierra Buena. Deze NGO’s zijn in respectievelijk 1997 en 2010 opgericht door de Lommelse 
arts Dr. Toon Bongaerts. 
Onze kernwaarden zijn het streven naar solidariteit en rechtvaardigheid (SDG16) (SDG1) 
(SDG5)met participatie van de plaatselijke bevolking. 
Met sensibilisering en fondsenwerving in Vlaanderen en het uitwisselen of overdragen van 
inhoudelijke expertise hopen we dit te realiseren. 
De gelden worden meestal twee keer per jaar doorgestuurd naar Dr. Toon Bongaerts in 
Nicaragua. De vzw draagt hiervan ook de transferkosten. 

Al enkele jaren is er grote instabiliteit in het land omwille van het dictatoriale regime van de 
president. Met als gevolg, nu nog, een dalende economische bedrijvigheid waardoor de 
levenssituatie van vele arme Nicaraguanen nog verslechterd is. Met sinds maart 2020 de 
coronapandemie er bovenop is de levenssituatie van de mensen daar dramatisch. 

In 2021 waren er omwille van de coronapandemie aanzienlijk minder inkomsten via 
fondsenwerving. In Nicaragua werd om dezelfde reden de werking van de verschillende 
projecten een tijd teruggeschroefd (geen huisbezoeken bij patiënten, geen 
groepsactiviteiten,…), waardoor er ook wel minder uitgaven waren.  

Naast het indienen van enkele projectdossiers (vierde pijler, GRIS Lubbeek, Stad Lommel,...) 
heeft Nicamig@s in 2021 slechts één actie kunnen ondernemen. Op 21 november 2021 deden 
we mee aan een hapjeswandeling, georganiseerd door de mondiale werking van Kontich. We 
stonden er met een standje van Nicamig@s, gaven info over onze werking aan de 
voorbijgangers, alsook een hapje ‘Gallo Pinto’ (typisch Nicaraguaans gerecht) met koffie. 

mailto:maes.proot@telenet.be
mailto:Anne-bongaerts@hotmail.com
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We organiseerden wel geregeld zoom-meetings met de verschillende werkgroepen. Onze 
algemene vergadering kon in mei live doorgaan. 

Hieronder een overzichtje van de evolutie van de werking van de verschillende projecten: 
1. FANS: (SDG4) 

Dit is het langstlopende project binnen de vzw werking (sinds 1996). 
In totaal krijgen nog steeds een 300 kinderen en jongeren een schoolbeurs via de gelden die 
we hier in Vlaanderen inzamelen via “padrinos”, peters of meters die een persoonlijk kind 
krijgen toegewezen. In 2019 hadden we al een start genomen om deze vorm van steun 
stilaan om te vormen naar steun voor schooltjes. Vorig jaar werd deze nieuwe manier van 
steun verder op punt gezet. Er zijn nu 8 zeer arme schooltjes geselecteerd aan wie we in de 
toekomst schoolmateriaal voor zowel de kinderen als de leerkrachten willen bezorgen met 
onze financiële opbrengsten.  

2. Corazones Unidos (CU) (SDG3) 
Corazones Unidos ondersteunt sinds 2011 inhoudelijk en financieel de ontwikkeling van een 
ambulant aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking in de regio Terrabona en 
Dario. Structureel hoort dit project in Nicaragua onder de NGO Prosalud in Dario.  
In 2021 kregen weer heel wat kinderen en jongeren een aanbod van ofwel kinesitherapie, 
ergotherapie, logopedie, materiële hulpmiddelen, medische verzorging of de nodige 
medicatie. Zoals boven reeds gezegd, zijn een aantal activiteiten nog steeds opgeschort 
omwille van de pandemie. 

3. Armonía Mental (AM) (SDG3): 
Begin 2021 werden nog 511 personen met zware psychologische of psychiatrische 
problemen regelmatig opgevolgd. Door de pandemie heeft de dienst veel minder mensen in 
consult gehad en werden huisbezoeken ook een hele periode opgeschort. Knelpunt in dit 
project blijft hier de beschikbaarheid van de nodige medicatie.  

Naast deze 3 projecten blijven we de talrijke basisgezondheidsprojecten van de NGO Prosalud 
verder ondersteunen, zijnde de 2 poliklinieken, het labo, de zelfhulpgroepen diabetici, de 
vrouwen met risicozwangerschappen,... (SDG3) 

Het is erg belangrijk dat communicatie, transparantie en duidelijkheid onmisbaar blijven om 
een kwalitatief goede (wissel)werking Noord (Nicamig@s)- Zuid (Nicaragua) te onderhouden.  
Met Dr. Toon Bongaerts als centrale spil in Nicaragua m.b.t. alle projecten worden wij 
voortdurend gebrieft, gecoacht en ondersteund via wekelijkse skypegesprekken, mailverkeer 
en jaarlijkse werkbezoeken aan België en/of Nicaragua. 

Opgesteld op 22 januari 2022 
Anne Bongaerts, voorzitter vzw Nicamig@s 
www.nicamigos.be 

Nicamigos ontving € 1.202 projectsubsidies van de GRIS in 2021 

http://www.nicamigos.be/
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Palestijnse Circusschool 

Contact: Helene Huybens 
joris_devlieghere@hotmail.com 

 

 

 

De Palestijnse Circusschool is een Palestijnse NGO die 
monitoren, kinderen en jongeren opleidt in de circuskunsten en 
dit op een professioneel niveau. Opgericht in 2006 in Birzeit en over de jaren heen uitgegroeid 
tot een inclusieve groep van 250 leerlingen en 10 monitoren, actief op 6 locaties in het land. 

Een school die werkt en ijvert in een omgeving van dagelijkse confrontaties met bezetting, 
geweld, arrestaties, armoede, wanhoop, pijn en verdriet. 
Ze vechten voor het recht op menselijkheid, voor hun recht op dromen en gelukkig zijn.  

Een school die staat voor creatieve ontwikkelingskansen. Het aanleren en beheersen van de 
circustechnieken. Het verhoogt hun eigenwaarde en hun weerbaarheid. Zo nemen ze later een 
betekenisvolle rol in hun samenleving. 
De school is een project van poëtisch verzet en teamwork, zelfvertrouwen en veerkracht. Het is 
ook een broedplaats voor mondigheid om mee vorm te geven aan hun droom van een vrij en 
waardig Palestina.  

Het zal niet verwonderen dat ook de School de coronacrisis, weliswaar zachter dan in 2020, 
heeft moeten ondergaan. Verschillende geplande en te organiseren activiteiten in binnen- en 
buitenland vielen weg. 
En ook voor onze eigen activiteiten hier speelde corona weer haar vertragende of 
verlammende rol.  

Wat bracht 2021 ONS, de vrienden van de Palestijnse Circusschol en de Klaprozen voor vrede, 
hier voor HEN?  

Binnen Klaprozen voor vrede vzw: 
Voor onze eigen activiteiten hier speelde Corona ook weer haar vertragende of verlammende 
rol. Het was weer springtij met de aanrollende golven. (er is nog plaats binnen het Griekse 
alfabet). 
Wie had gedacht dat we in 2021 nog zo regelmatig 2020 zouden tegenkomen. We stelden toen 
vast “dat het is wat het is“ maar hoopten dat het snel “het was wat het was“ zou worden… 
neen dus. 

De gebruikelijke jaarlijkse events (10) waaraan we steevast deelnemen werden niet eens meer 
georganiseerd. De geplande gingen, op 3 na, allemaal voor de bijl. We mochten nog wel “ het 
gevoel van er weer terug bij te zijn” beleven in MEER (Hoogstraten), in LUBBEEK en in 
WAKKERZEEL. 
Gelukkig waren er nog onze geëngageerde thuisverkopers van kleine klaproosjes. 
Dank zij alle energie samen konden we de school nog blij maken met een waardevol resultaat.  
Verkoop van kleine klaproosjes, een belangrijke gift van een Lubbeeks gezin en de subsidie van 
de gemeente Lubbeek, samen met een klein saldo van 2020: € 13.469. 

mailto:joris_devlieghere@hotmail.com
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Onze kalender over 2021 

A. Doorheen het hele jaar 
• Beheer en opvolging van de vaste verkooppunten. In 2021 (3 sluitingen,2 openingen); 
• Noodzakelijke afspraken en beslissingen van het kernteam gebeurden via uitvoerige mails; 
• Productie van kleine klaproosjes: Vormen uit klei, bakken, spuiten, inkleuren, voetjes 

roesten en vernissen, inpakken…; 
• Deelname aan GRIS-vergaderingen op 4 maart, 10 juni, 6 juli, 26 augustus, 16 september en 

2 december. 

B. Maart 
• Openen nieuw verkooppunt in Kuurne; 
• Sluiten verkooppunt in Zonhoven en Schaarbeek. 

C. Mei 
• Raad van Bestuur - Algemene vergadering - Fysieke Kernbijeenkomst; 
• Openen nieuw verkooppunt in Maarke-Kerkem; 
• Sluiten verkooppunt in Antwerpen. 

D. September 
• Event “PUUR en MEER” in Meer (Hoogstraten) 
Het event om iedereen in een natuurlijk kader (kasteelpark ter Meiren ) te laten genieten van 
passies en creaties. Een ambachtelijke markt met 33 deelnemende standen, waar we de 
circusschool vertegenwoordigen (verkoop / informatie / sensibilisering / discussies). 
• Event “H-EERLIJKE MARKT” in Lubbeek. 
In het kader van de week van de duurzaamheid. Voor lokale handelaars en producenten. Info-
standen omtrent duurzaamheid en solidariteit, met muzikale ondersteuning. 

E. November 
Onthulling beeld van DE ONBEKENDE OORLOGSVROUW op het beneden plein: Jeanne Devos 
plein, station Kessel-lo. 
Vertegenwoordiging bij de feestzitting als medesponsor v.h. beeld, met toespraken, 
getuigenissen, muziek, koor en voordracht. 

F. December 
Ambachtelijke Kerstmarkt in Wakkerzeel. 
Een gezellige en gemoedelijke kerstmarkt waar uitsluitend ambachtelijke zelfgemaakte 
producten worden aangeboden producten met een eigen verhaal aangevuld met animatie. 

G. Voorbereidingen van en inbreng voor de tentoonstellingsbrochure en -presentatiepanelen in 
het kader van de tentoonstelling in de bibliotheek van Lubbeek van 22 januari 2022 tot 12 
maart 2022. 

Binnen “vrienden van de Palestijnse circusschool“ 

Ook hier was 2021 een vreemd en moeilijk jaar. 
Het personeelslid dat eind 2019 werd aangeworven werd van het begin van de coronacrisis 
noodgedwongen op technische coronawerkloosheid gezet. Uiteindelijk werd het contract met 
wederzijdse toestemmening eind april 2021 stopgezet. 
In de loop van 2021 werd slechts één event georganiseerd, namelijk op 5 augustus in Hal 5 in 
Kessel-lo, waar Esam Turki van de Palestijnse circusschool samen optrad met Giel Meneve, 
gevolgd door een discussie met het publiek en de artiesten over de situatie in Palestina. Het 
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programma werd verder aangevuld met demonstraties van yoga, capoeira, Tai Chi en een 
gezellig samenzijn. 
Daarnaast werd vooral ingezet op communicatie via de facebookpagina, waar o.a. de reeks van 
“Antor, from the Palestinian Circus School”, over sociaal circus de aandacht trok. 
De VPCS trad in 2021 ook toe tot het project “circus organisations”, een uitwisselingsproject 
binnen het kader van het Europees netwerk van circusscholen ‘ Caravan’. 

In Palestina 

Wat de school in Palestina zelf betreft, moesten ook daar geregeld de activiteiten stopgezet 
worden omwille van de corona-situatie. 
Begin 2021 was er niet alleen corona, maar ook de opflakkerende oorlog met Israël, wat voor 
veel onrust en dreiging zorgde. De school zorgde in die periode ook voor sociale ondersteuning 
voor de leerlingen en hun families en de gemeenschap in haar geheel. 
Tegen midden 2021 werd uiteindelijk ook een begin gemaakt met vaccinaties in de Palestijnse 
Gebieden en “normaliseerde” de situatie min of meer. 
Daardoor kan de school opnieuw haar zomerkampen voor kinderen heropstarten en een reeks 
in Palestina zelf programmeren. 
Vanaf september konden de lessen hernemen. 
Er werd ook een nieuwe website gelanceerd. 

VPCS kalender 2021 

• 24 januari - Raad van Bestuur 
• April - Afscheid van personeelslid-coördinator 
• 4 mei - Raad van Bestuur 

Voorziene “tour” in België en andere Europese landen: verplaatst naar 2022 
• Juni - storting € 15.000 aan de school als werkingsbijdragen meer bepaald voor het 

schoolgeld van 50 minder begoede kinderen 
• 23 juni - Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 
• 5 augustus - Event in Hal 5 in samenwerking met Arktos; RISI, Hal 5, Falafel Habibi, Esam 

Turki, Giel Meneve 
• 15 september - Raad van Bestuur 
en zo is een werkjaar weer netjes neergelegd. 

Het laatste woord laten we graag aan de school: We would like to extend you our sincere 
gratitude to Lubbeek Municipality for offering us the opportunity to request a financial support 
for our work. 

PCS believes in the strong value of international cooperation in developing our capacities and 
advancing our work. 

www.palcircus.ps en www.klaprozen.be 

Huybens Hélène: joris_devlieghere@hotmail.com - 0474 49 33 09 of 016 62 29 22 

De Palestijnse Circusschool ontving € 1.202 projectsubsidie in 2021 

  

http://www.palcircus.ps/
mailto:joris_devlieghere@hotmail.com
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Handicap International 

 
 

jaar 2021, jaarrapport G.R.I.S Lubbeek 
 

HANDICAP INTERATIONAL 
 

Is een NGO, opgericht in 1982, die via ontmijning, strijdt tegen antipersoonsmijnen en 
clustermunitie. In 1997 kregen ze, als medeoprichter van de campagne tegen landmijnen, de 
Nobelprijs voor de vrede. 
H.I. is een internationale hulporganisatie die onafhankelijk en onpartijdig tussenkomt in 
situaties van armoede en uitsluiting bij conflicten en natuurrampen. 
Zij getuigt en zet in 56 landen ontwikkelingsprojecten op touw, voor mensen met een handicap 
en voor andere kwetsbare bevolkingsgroepen. 

Als bemiddelaar, via Klaprozen voor vrede vzw, steunen wij hen specifiek voor hun beleid, 
acties en hulp in de democratische Republiek Congo met het accent op hun projecten in 
Kinshasa.  

Ook voor H.I. betekende 2021 opnieuw een jaar waarin hun resultaten sterk neerwaarts 
werden beïnvloed door de wereldwijde beperkingen wegens corona, uitgesproken in die landen 
waar de gevolgen zich dramatisch laten voelen. Steun is daardoor nu meer dan noodzakelijk. 

Hun jaarrapport zal slechts beschikbaar zijn in de loop van de maand april 2022, 
maar we mogen alvast bevestigen dat zij toch ook dit jaar in Kinshasa fantastische resultaten 
konden optekenen dank zij hun steun en aanwezigheid, opvolging en bijsturingen ginds en van 
hieruit. 

Eerder dan allen te steunen via fondsen en het sturen van orthopedisch materiaal, leren zij de 
plaatselijke bevolking, via ateliers hun noodzakelijke prothesis zelf te maken. 

Wij noteerden o.a.: 
Fysiotherapie en functionele revalidatiezorg voor 4.200 personen; 
Gezondheid moeder en kind: 24.000 deelneemsters in de verschillende sessies; 
Inclusief onderwijs en opleiding van lokaal zorgpersoneel: 
- 100 verpleegkundigen 
- 100 vroedvrouwen 
- 185 orthopedische technici 
- 43 kinesitherapeuten 

Mobiele klinieken: noodzakelijk om de hulpbehoevenden te kunnen bereiken 

Vorming van 600 straathoekwerkers 

1.408.000 mensen bereikt omtrent sensibilisering  

En wat bracht 2021 ONS, Klaprozen voor vrede vzw, hier voor HEN? 

Voor onze eigen activiteiten hier speelde corona ook weer haar vertragende of verlammende rol. 
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De gebruikelijke jaarlijkse events (10) waaraan we steevast deelnemen werden niet eens meer 
georganiseerd. De geplande gingen, op 3 na, allemaal voor de bijl. We mochten nog wel “het 
gevoel van er weer terug bij te zijn” beleven in MEER (Hoogstraten), in LUBBEEK en in 
WAKKERZEEL. 

Gelukkig waren er nog onze geëngageerde thuisverkopers van grote klaprozen. 
Dankzij alle energie samen konden we de school nog blij maken met een waardevol resultaat. 
Verkoop van grote klaprozen, een belangrijke gift van een Lubbeeks gezin en de subsidie van 
het lokaal bestuur Lubbeek, samen € 9.000. 

Onze kalender over 2021 

A. Doorheen het hele jaar: 
• Beheer en opvolging van de vaste verkooppunten. In 2021 (3 sluitingen, 2 openingen); 
• Noodzakelijke afspraken en beslissingen van het kernteam gebeurden via uitvoerige mails; 
• Productie van grote klaprozen: Vormen uit klei, bakken, spuiten,…; 
• Deelname aan GRIS vergaderingen op 4 maart, 10 juni, 6 juli, 26 augustus, 16 september en 

2 december. 

B. Maart: Sluiten verkooppunt in Zonhoven en Schaarbeek 

C. Mei 
• Raad van Bestuur - Algemene vergadering - Fysieke Kernbijeenkomst 
• Openen nieuw Verkooppunt in Maarke-Kerkem 
• Sluiten Verkooppunt in Antwerpen 

D. September 
• Event “PUUR en MEER” in Meer (Hoogstraten). 

Het event om iedereen in een natuurlijk kader (kasteelpark ter Meiren) te laten genieten van 
passies en creaties. Een ambachtelijke markt met 33 deelnemende standen, waar we de 
circusschool vertegenwoordigen (verkoop / informatie / sensibilisering / discussies) 

• Event “H-EERLIJKE MARKT” in Lubbeek. 
In het kader van de week van de duurzaamheid. Voor lokale handelaars en producenten. 
Info-standen omtrent duurzaamheid en solidariteit met muzikale ondersteuning. 

E. November 
• 11 november: Onthulling beeld van DE ONBEKENDE OORLOGSVROUW op het beneden plein: 

Jeanne Devos plein, station Kessel-lo. 
• Vertegenwoordiging bij de feestzitting als medesponsor v.h. beeld, met toespraken, 

getuigenissen, muziek, koor en voordracht 

F. December 
11 december: Ambachtelijke Kerstmarkt in Wakkerzeel 
Een gezellige en gemoedelijke kerstmarkt waar uitsluitend ambachtelijke zelfgemaakte 
producten worden aangeboden producten met een eigen verhaal aangevuld met animatie. 

G. Voorbereidingen van en inbreng voor de tentoonstellingsbrochure in het kader van de 
tentoonstelling in de Bibliotheek van Lubbeek van 22 januari 2022 tot 12 maart 2022. 

Met dank aan het lokaal bestuur Lubbeek voor het ontvangen subsidiebedrag. 

Voor meer informatie: www.handicapinternational.be en www.klaprozen.be 

Marianne Giefers: ryckeboer.gieffers@telenet.be  

http://www.handicapinternational.be/
http://www.klaprozen.be/
mailto:ryckeboer.gieffers@telenet.be
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Handicap International ontving € 1.202 projectsubsidies van de GRIS in 2021. 

Suyana Peru en Puriy 

Contactpersonen: 
Jozef Corveleyn jozef.corveleyn@kuleuven.be  
 
In het afgelopen jaar 2021 werd er door onszelf in België en door 
onze zuster-NGO, Padma, vooral ingezet op de volgende 
activiteiten en zorgpunten (zie ook in onze nieuwsbrieven online, 
april en december 2021): eerst enkele punten van aandacht in onze 
Raad van Bestuur en Algemene Vergadering: 

 In de periode mei ‘21 – half september ‘21 is het volgende 
bezig in Padma – Lima/Peru: 
Padma zet sterk in om de fundraising in eigen land te versterken/verbeteren. Tijdelijk 
werden 2 marketing en communicatiespecialisten deeltijds aangesteld: Silvia Montesinos en 
Lucia Vascones. Deze dames zijn aan de slag sedert half juni. Hun rapport en voorstel kregen 
wij eind oktober 2021. Eind september was hun ‘Diagnostico de Fundraising Padma’ klaar en 
tegen eind oktober dus hun ‘Plan de Fundraising’. Voornaamste advies is om op korte 
termijn een communicatiespecialist aan te werven voor minimum 1 jaar om de 
noodzakelijke ingrepen in de sociale media van Padma voor te bereiden en op korte termijn 
uit te voeren. 

 Tot eind december 2021 
- Eind november werd Denisse Sponza, aangesteld met onmiddellijke ingang.  
- Eind november ook wordt in de Padma teamvergadering besloten om de 

speelpleinwerking in januari/februari 2022 opnieuw ‘presentieel’ in te richten. 
Medewerkster Lourdes contacteert de ouders die vorige jaar hun kinderen stuurden naar 
dit initiatief. 

- Padma overlegt met de vroegere pastoor, Padre Cristobal, nu bisschop van een bisdom in 
het Noorden van Peru (Chulucanas): over het huren van een extra verdieping in onze Casa 
Padma (consultatie-ruimtes op het gelijkvloers). Padma huurt dit van het lokale bisdom, 
Lurin. En Padre Cristobal heeft de juisten contacten. Padma wil in het huis samenwerken 
met een instantie van Ministerie van Justitie, nl. de Coordinadores legales = leadership 
van vrouwen. Vanaf 2022 zal Padma een bondgenootschap aangaan met hen. Zij kunnen 
vrouwen in moeilijkheden helpen met allerlei legale problemen. Zij willen samen een 
goede, naadloze service uitwerken: legaal + psychosociale begeleiding. 

- Zo plannen ze ook: samenwerking met vrijwilligers (of lage vergoeding) psychiaters om in 
het huis een consulatie te komen houden die bereikbaar is voor onze mensen. 

  

mailto:jozef.corveleyn@kuleuven.be


 
 

42 
Hieronder volgen de nieuwsbrieven die gepost werden op onze website, bij wijze van 
verslaggeving over het hele jaar 2021. 

April 2021 

 

Dat in 2020 COVID-19 onze plannen doorkruiste en dit zowel in België als in Peru vertelden we al in de vorige nieuwsbrief. 
Toch willen we verslag uitbrengen van 2020. Plannen maken voor 2021 is niet eenvoudig maar we doen een poging. Maar 
eerst staan we stil bij de huidige situatie in Peru. 

 

Het coronavirus in Peru 
Het virus blijft in Peru hard om zich heen slaan. De lockdown duurt nu al meer dan een jaar en de 
noodtoestand blijft van kracht tot september 2021. Zo zijn de universiteiten al meer dan een jaar dicht en is 
er enkel onderwijs op afstand. De lockdown was zeer strikt maar onder druk van de economie is deze 
versoepeld. De ziekenhuizen kunnen de toevloed van patiënten niet aan. Enkel in privé-ziekenhuizen kan 
men nog terecht maar dit is enkel voor de welgestelden haalbaar. Heel wat mensen worden thuis verpleegd 
maar ook dan is er een voortdurend tekort aan zuurstof. Mensen kamperen met hun lege zuurstoffles bij de 
verdelers, wachtend op een nieuwe levering. 

Foto De Standaard 6/2/2021 

De cijfers van oversterftes is één van de meest correcte cijfers om de ernst van de pandemie in kaart te 
brengen. Peru staat op een zeer trieste eerste plaats. 
Nabestaanden begraven een covid-slachtoffer nabij Lima. In Peru zijn sinds de eerste coronadode 
gemiddeld bijna dubbel zoveel mensen overleden als normaal Foto: afp, De standaard. 8/3/21 

Daarbovenop zijn er in juni presidentsverkiezingen. Dit brengt altijd de nodige onrust en politieke 
instabiliteit met zich mee. Zo zette het parlement de president af en stelde zelf een nieuwe president aan. 
Dit leidde tot enorm veel protest bij de bevolking. Noodgedwongen werd een derde president in één week 
tijd benoemd. Er zijn maar liefst 18 presidentskandidaten. De vaak corrupte macht probeert met alle 
middelen de touwtjes in handen te houden. Dat deze macht ook zijn invloed zou laten gelden bij de 
vaccinatiestrategie was te verwachten. In de pers spreekt men van 'Vacunagate'. Commentaar is overbodig. 
Armoede bestrijden is dus op dit ogenblik voor het bewind geen prioriteit. De situatie voor de mensen in de 
sloppenwijken wordt mede door COVID-19 hoe langer hoe meer moeilijker. Mensen moeten op straat 
komen om te werken, om te verkopen maar ze kunnen zich niet beschermen omdat ze de middelen niet 
hebben. Men zegt dat men verkiest te sterven door COVID dan te sterven van honger! 

COVID-19 en het team 
Ook in het team van Padma was er ongerustheid voor mogelijke besmetting. Verschillende van de 
teamleden leven samen met ouders en dit gecombineerd met de gebrekkige ziekenzorg gaf de laatste 
maanden geen veilig gevoel. Besmettingen bleven niet uit. Marianela, één van de teamleden van het eerste 
uur, werd ziek. Haar twee zonen en haar echtgenoot volgden. Met veel moeite is men er in geslaagd om de 
echtgenoot te laten opnemen in een ziekenhuis. Maar het heeft niet mogen baten. Eind maart is hij 
overleden. Met extra financiële steun vanuit België hopen we dat één van de zonen de nodige zorg krijgt die 
hij nodig heeft. We bieden Marianela langs deze weg ons medeleven aan en hopen dat zij voldoende kracht 
vindt om dit te verwerken.  
Herinneren jullie je nog dat wij bij de start van Suyana twee gaarkeukens ondersteunden? Ook één van de 
drijvende krachten in dit verhaal, Soledad raakte besmet met het virus en overleed de voorbije week. Ook 
haar familie en vrienden wensen we veel sterkte. 
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Uiteraard heeft dit alles een invloed op het team. Maar zoals in de vorige nieuwsbrief al verteld doen ze 
dapper verder. Getuige daarvan de resultaten van 2020. 

December 2021 

 

Begin 2021 hoopten we dat we, zowel in Peru als in België, snel terug naar een normale situatie zouden 
evolueren. Dat dit ijdele hoop was moeten we niet vertellen. Ondanks de moelijke 'corona-
omstandigheden', waarover we het hadden in de vorige nieuwsbrief, is de werking blijven draaien. In Peru 
merkt men nu pas een lichte stijging van de cijfers. Of er een echte derde golf komt is koffiedik kijken, maar 
de twee vorige waren overweldigend. Meer dan 80.000 overlijdens in de hoofdstad Lima. Omdat de 
voorbije periode de cijfers zich min of meer stabiliseerden werden de maatregelen versoepeld. Het 
Padmahuis werd terug geopend waardoor individuele gesprekken met de mensen weer mogelijk waren. 
Het digitaal aanbod blijft ook bestaan want de situatie is nog alles behalve normaal. Zo blijven de scholen 
gesloten tot maart 2022! 

 

Padma meer en meer erkend als professionele organisatie 
Wereldwijd staan de thema's 'Gelijkheid tussen man en vrouw' en 'Geweld tegen vrouwen' meer dan ooit op de 
agenda. Deze thema's waren voor Padma, en dus ook voor Suyana, mee de ontstaansreden. Padma wordt rond deze 
onderwerpen meer en meer erkend als professionele organisatie met een degelijke theoretische achtergrond en 
dit gecombineerd met praktische ervaring. Dit geeft aanleiding tot allerlei samenwerkingsverbanden. 
Enkele voorbeelden: 

Sedert kort werkt Padma nog intenser samen met een afdeling van het Ministerie van Justitie, nl. de Coordinadores 
legales. Zij helpen er vrouwen met wettelijke problemen. Men zoekt nu uit of zij de bovenverdieping van het Padmahuis 
kunnen huren. Op deze manier wordt het aanbod naar 'onze' vrouwen uitgebreid naar zowel legale als psychosociale 
begeleiding. 

Op 9 december was er een online sessie over familiaal geweld. Elizabeth, de coördinator van Padma, was mee één van 
de initiatiefnemers. 

Suyana Peru ontving € 1.202 projectsubsidies van de GRIS in 2021. 

SIAL - steunpunt integratie asielzoekers Lubbeek 

Contactpersoon: D’aes Christine - christine.daes@telenet.be  

SIAL is een informeel netwerk van burgers die samen met vluchtelingen op weg gaan in de 
zoektocht naar een plaats in de samenleving, naar een zelfstandig en waardig leven. In 1999 
gestart door inwoners van Lubbeek. 

Het netwerk heeft zich in al die jaren al ver over de grenzen van Lubbeek uitgebreid. De 
werking functioneert op basis van vrijwilligheid en consensus. We ondersteunen de 
vluchtelingen individueel, monitoren het lokaal en algemeen beleid en nemen 
burgerinitiatieven naar het beleid. We zijn omkaderd en gesteund door Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen en door Gastvrij Netwerk vzw.  

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 worden de vrijwilligers in hun engagement gedragen door 

mailto:christine.daes@telenet.be
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onderlinge samenwerking. De vluchtelingen beslissen zelf of, en in welke mate ze op 
ondersteuning van SIAL beroep doen. De vrijwilligers van SIAL zoeken altijd zo veel mogelijk, al 
dan niet officiële, professionele hulpverlening om de mensen door te verwijzen en te 
begeleiden.  

Niemand van het netwerk ontvangt enige vergoeding.  

Het SIAL netwerk is onafhankelijk van officiële instanties en van ideologische of politieke 
strekkingen.  

SIAL is actief lid van VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN en van GASTVRIJ NETWERK vzw. De 
nu virtueel verlopende samenkomsten met Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VwV) en met 
Gastvrij Netwerk bieden de gelegenheid om informatie van "op het veld" door te geven aan de 
verschillende projectverantwoordelijken en aan het secretariaat dat ook aan beleidswerk doet. 
Omgekeerd plaatst de informatie vanuit de werking van Vluchtelingenwerk en Gastvrij Netwerk 
ons werk in een breder kader. De telefonische Juridische Helpdesk Vreemdelingenrecht is gratis 
te raadplegen en het luik Asiel wordt bemand door VwV.  

Gastvrij Netwerk vzw is een platform voor uitwisseling tussen de vrijwilligersgroepen. Met de 
steun van de Koning Boudewijn Stichting werd een "Toolkit" opgesteld ten behoeve van 
vrijwilligersgroepen. Vooral aan de tweede versie ervan droeg SIAL actief bij voor het luik 
Gezondheidszorg.  

MATRIE�LE MIDDELEN 

- Personen die langs het informeel netwerk van SIAL op regelmatige of occasionele basis 
meewerken aan de ondersteuning van de vluchtelingen worden op geen enkele manier 
vergoed. - De financiële middelen worden gebruikt voor schoolkosten, opleidingskosten, 
humanitaire hulp; ze komen uitsluitend van particulieren die ons steunen. 

- Het rollend fonds van de Koning Boudewijnstichting dient voor interestloze leningen met 
een gepersonaliseerd en soepel afbetalingsplan, op basis van vertrouwen. 

* GIFTEN T.V.V.SIAL 2021: 

Totaal van € 1.229 aan giften door particulieren, waarvan enkelen SIAL steunen met een vaste 
maandelijkse gift. Langs deze weg nog eens hartelijk dank aan de milde schenkers! 

De rekening staat op naam van SIAL met statuten van feitelijke vereniging. De rekeninghouders 
zijn: Magda Verbeelen, Jan Frederickx, Christine D'aes. 

Meubels en huisgerief uit een tiental inboedels en tientallen schenkingen van aparte meubels, 
kleding, huisgerief, enkele laptops en fietsen. 

*WEKELIJKSE ONTMOETING op zaterdagvoormiddag met Nederlandse les en 
kinderbegeleiding. Door corona konden deze ontmoetingen jammer genoeg nog steeds niet 
georganiseerd worden. Het oefenen van het Nederlands gebeurde meer individueel langs het 
ingaan op hulpvragen, regelmatige whatsapp gesprekken en ook collectief door het informeren 
over diverse digitale oefenmogelijkheden voor Nederlands.  

We zochten ook andere wegen om contact te houden en mogelijk te maken.  

* Per mail en whatsapp werden berichten gestuurd naar alle ons bekende families en personen:  

- Waarschuwingen voor diverse oplichtingsmails en brieven, verdachte huisbezoeken, valse 
mails met logo van Federale overheid financiën, dieven die zich voordoen als 
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gerechtsdeurwaarders, verkoop aan huis van energiecontracten met dreiging van afsluiten 
van gas en/of elektriciteit,... - evolutie van de prijs van de stookolie. 

- Berichten De Lijn: staking, aangepast regelingen door corona-maatregelen - gratis studie-en 
oefensite rijbewijs - gratis railpass voor 3 maanden - gratis matrassen naar containerpark 
vanaf 2021. 

- Info over Mamadepot. 
- Informatie doorgeven over verenigingen van mensen uit de cultuur van de herkomstlanden, 

die ijveren voor integratie en uitwisseling.  

* Per mail of whatsapp ontvingen we ook veel vragen die vroeger voorgelegd werden ter 
gelegenheid van de zaterdagse ontmoetingen: foto's van documenten allerhande met de vraag 
naar de betekenis ervan en wat te doen.  

Er was in 2020 een gevoelige uitbreiding van de INDIVIDUELE BEGELEIDING van families door 
vrijwilligers. Onrechtstreeks was dit ook een gevolg van de Corona crisis, die de noden 
vergrootte. Persoonlijke, duurzame engagementen tegenover een bepaalde familie of persoon 
groeien uit de banden die ontstaan bij huistaakbegeleiding, tijdens de begeleiding van de 
zaterdagse ontmoeting, via contacten van huiseigenaar met hun huurder, door buren, bij 
individuele taalbegeleiding, hulp bij verhuis,...  

Het respecteren van de corona-voorzorgsmaatregelen vergde veel inspanningen en creativiteit.  

* Huistaakbegeleidingen en leesbegeleiding werd de facto een algemene studiebegeleiding 
door het online onderwijs.  

* Andere vormen van individuele begeleiding werden door de huistaakbegeleiders opgenomen 
of werden behartigd door andere vrijwilligers:  

- Hulp bij internetaansluiting, bezorgen en herstellen van laptops en PC' s. 
- Juridisch: verwijzen naar en/of samenwerken met advocaat voor asielgerelateerde en sociale 

zaken. Met het ABVV is een nauwe samenwerking nog steeds lopend in verband met een 
onterecht ontslag van een werknemer in de bouwsector.  

- Sociaal-Medisch: 
- Tussenpersoon en begeleiding bij raadplegingen op spoedgevallen, bij huisarts, gynaecoloog, 

tandarts.  
- Toeleiding naar burenbemiddeling voor familie in Tienen.  
- Administratief: uitleg en verwijzing bij berichten van school, VDAB, Sociale woning, 

gemeente, OCMW, overheidsdiensten.  

De begeleiding van een familie voor een kandidaatstelling van het renovatieproject "Lubbeek 
renoveert" is zeer arbeidsintensief en was een illustratie van hoe projecten voor meer 
kansarme bevolkingsgroepen in de praktijk deze mensen dikwijls niet bereiken en ook veel te 
ingewikkeld zijn om zich ervoor kandidaat te stellen. Ook de (hoog opgeleide) vrijwilliger die de 
kandidatuur in goede banen leidde, moest beroep doen op instanties om er wegwijs in te 
geraken. Het grote verschil is dat zij er in slaagde om te weten te komen bij wie en hoe aan de 
bijkomende informatie en aan de vereiste documenten te geraken.  

SIAL wordt gecontacteerd door recente nieuwkomers maar ook zeer frequent door 
vluchtelingen die we al zeer lang kennen: vragen i.v.m. administratieve moeilijkheden rond 
verkrijgen van nationaliteit, reizen, erkenning van een kind, gezinshereniging, psychische 
problemen, problemen op school van de oudere kinderen, problemen op het werk, vraag naar 
gegevens van deskundige en sociaal gedreven advocaten vreemdelingenrecht en burgerlijke 
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zaken. Ze contacteren ons ook hoe langer hoe meer als begeleiders van nieuwkomers in hun 
eigen familie- of kennissenkring.  

De vrijwilligers die families en personen begeleiden zijn ook het luisterend oor en morele steun 
voor alle kleine en grote zorgen. Hierbij speelt de situatie van de familie in thuisland een grote 
rol: medische, sociale, financiële problemen, al dan niet gewelddadige overlijdens, 
verdwijningen,.... Die zorgen blijven ook bij hen die hier al lang een nieuw leven hebben 
opgebouwd, zwaar doorwegen.  

* Werk: 

- Signaleren van info over vacatures en opleidingen.  
- Studentenjobs helpen zoeken. 
- Hulp bij instuderen van de theorie van VDAB opleidingen: veel mensen beschikken al wel 

over de meeste praktische vaardigheden maar de theorie bevat veel nieuwe technische 
begrippen. Ook de grammaticale vorm en het algemene vocabularium van de teksten is 
dikwijls weinig toegankelijk, zeker voor niet-Nederlandstaligen.  

* Materiële hulp: - Fietsreparatie - Hulp bij verhuis - Meubels, kledij, huisgerief,… 

* Financiële hulp: nieuwe krukken voor gehandicapte vrouw - materiaal fietsreparaties - 
aankoop vakantieboekjes - aankoop appels en peren om te bedelen aan de meest kansarme 
families - reparatieonderdelen voor herstelling van laptops - betaling van de tweede module 
van de CVO opleiding "Begeleiding van baby's en kleuters" - betaling 2de-hands babygerief van 
Mamadepot - verhuiskosten voor 2 families, bijdrage voor speelpleinen, lidgeld gezinsbond en 
bijdrage kinderoppas, humanitaire hulp na brand. 

* Leningen: - Aankoop van schoolboeken: de schooltoelagen worden dan wel automatisch 
toegekend, maar komen op de rekening van de rechthebbenden, enkele maanden nadat de 
bestelling en betaling van de schoolboeken is moeten gebeuren. De secundaire scholen werken 
immers langs een systeem van rechtstreekse, onmiddellijk te betalen bij bestelling, online 
verkoop. 

OCMW 

- Het pijnpunt van ongelijke behandeling van cliënten naargelang de behandelende 
maatschappelijk werker blijft bestaan. Het is trouwens niet een exclusief probleem in 
Lubbeek; ook in andere gemeenten is dit opvallend.  

- LOI werking: 2 van de drie locaties zijn gestopt. Hier is geen enkele voorafgaandelijk overleg 
over geweest binnen de OCMW Raad. Ook is geen enkele al dan niet openbare beslissing 
door de bevoegde OCMW-raad ons bekend. Lubbeek heeft zijn verantwoordelijkheid in de 
opvangcrisis dus niet opgenomen, in tegendeel. 

- De agenda van de openbare zitting OCMW-raad is geheel ontdaan van enige inhoudelijke 
info of debat over het Sociale Beleid.. Ook de wettelijk voorziene rapportering door het Vast 
Bureau aan de OCMW-raad is nooit geagendeerd. 

- Samenwerking met de Sociale Dienst:  

* Vertrouwenspersoon bij behandeling van hulpvraag voor het BCSD  

* Voedselhulp: in tegenstelling tot vroeger, wordt geen beroep meer gedaan op vrijwilligers. 
Dat de mensen ter plaatse mogen kiezen wat ze aanvaarden zorgt voor minder verspilling dan 
enkele jaren geleden. De voedselhulp in Lubbeek blijft zeer beperkt en blijft sterk in gebreke 
voor een dagelijkse gezonde voeding. Gemeenten met een sociale kruidenier (Leuven, 
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Bierbeek) of een voedselbank (Tienen) komen hier wel aan tegemoet. Onze suggestie sinds 
jaren om langs de maaltijdbedeling, de poetsdienst, de klusjesdienst... groenten en fruit van 
eigen streek in bulk aan te kopen en regelmatig tot bij alle kansarmen van onze gemeente te 
brengen, blijft jammer genoeg uit.  

GEMEENTELIJKE DIENSTEN 

* Vreemdelingentaks: Een minderheid van de gemeenten voerde die in; Lubbeek was bij de 
allereersten en besliste meteen voor het hoogst toegelaten bedrag: € 50 voor elke verlenging 
van de tijdelijke verblijfsvergunning. Door de wettelijk voorziene uitzonderingen treft het niet 
meteen een groot aantal mensen. De gevallen die wij kennen betreffen mensen die hier al 
langer zijn, dikwijls met een beperkt inkomen uit werk, voor wie dit telkens een zware 
financiële last is. Een echtpaar betaalt immers automatisch € 100. Zijn er meerderjarige 
kinderen dan komt er telkens € 50 bij. Een evaluatie van de kosten-baten voor de gemeente 
zelf, is voor zover wij weten, niet voorhanden. 

* Loket Niet Belgen: dit bestaat in verschillende gemeenten, maar niet overal. Vooral dat dit het 
enige loket (buiten corona-tijden) is waar een telefonische afspraak verplicht is, wordt als een 
extra drempel voor de dienstverlening ervaren. Financieel: Mensen met een verblijfsvergunning 
die driemaandelijks verlengd moet worden, bijvoorbeeld vluchtelingen in de asielprocedure, 
kunnen immers geen GSM-abonnement nemen. Het krediet op hun prepaid kaart vermindert 
dus bij elke oproep. Ook de subjectieve ervaring is negatief: een Syrische man, die in Tienen 
woont, waar deze regeling ook bestaat, verwoordde het zo: "Ik werk, ik betaal belastingen, ik 
spreek Nederlands, ik heb Belgische vrienden... wat moet ik doen om normaal te zijn?"  

SCHOLEN 

- De samenwerking met de basisscholen in Lubbeek verloopt heel vlot. De leerlingen en 
ouders zijn allemaal heel enthousiast en dankbaar voor de inspanningen die de schoolteams 
voor hen doen. 

- Uitleg over online en schriftelijke informatie van directies en leerkrachten naar ouders. 
Uitlenen van materiaal voor bos- en zeeklassen (GIP) bvb slaapzak, laarzen. Pijnpunt zijn de 
online lessen en berichten aan de ouders. De taal is dikwijls niet eenvoudig en het openen 
van bijlagen of invullen van documenten moet door de huistaakbegeleiders begeleid 
worden. 

- Zomerschool: een aantal kinderen uit vluchtelingenfamilies hebben veel baat gehad bij het 
volgen van zomerschool in Lubbeek, en in Glabbeek. Zowel voor het bijwerken van de 
schoolachterstand als voor het taalbad en de sociale contacten was dat waardevol. 

WONEN 

- Contact huiseigenaars, SVK Tielt-Winge De Huurdersbond bleek een onmisbare hulp bij 
enkele conflicten met huiseigenaars die de verplichtingen van het huurcontract niet 
naleefden. 

- -info over de huurpremie die in de plaats komt van huursubsidie na 5 jaar wachtlijst van 
Sociale huisvesting. 

- Huursubsidie: knelpunten van de procedure. 

* De voorwaarden voor de aanvrager zijn alleen helder en toegankelijk inzake de maximum 
inkomensgrenzen. Voor die, wat betreft zijn situatie (dakloos, vanuit een ongeschikte woning...) 
is de hulp van de sociale dienst van het OCMW noodzakelijk om zeker te zijn dat men onder de 
voorwaarden valt. De voorwaarde dat de woning die men gaat huren moet voldoen aan de 
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Vlaamse woningkwaliteitsnormen is de meest complexe. De Vlaamse Codex Wonen is een zeer 
uitgebreid administratief document en is op zichzelf niet voldoende om exact te weten waaraan 
een woning moet voldoen. Daarvoor moet je ook het Technisch Handboek raadplegen. Stel dat 
je al deze info goed begrijpt en bij de hand hebt als je een huurwoning zoekt, dan nog blijft het 
altijd een beetje een gok; je kan namelijk geen voorafgaande controle krijgen van de woning 
over de technische eisen en bezettingsnormen. 

* Lange tijd tussen de aanvraag, de controle, de beslissing, de eerste betaling: samen minstens 
een half jaar. Dit is echt een maatregel voor mensen in armoede, dus hoe stelt men zich voor 
dat die mensen die periode moeten overbruggen, laat staan budgetteren, in de onzekerheid 
over de uiteindelijke beslissing? - Aan Lubbekenaren in precaire financiële situatie, al dan niet 
dringend op zoek naar huisvesting, wordt zeer dikwijls aangeraden om buiten Lubbeek, bv. in 
Tienen, naar goedkopere huisvesting uit te kijken. Dit gebeurt tijdens de consultaties 
individueel op de sociale dienst, maar dezelfde, soms redelijk dwingende suggestie komt ook al 
tientallen jaren aan bod tijdens het gehoor op het BCSD waar mensen over hun eigen dossier 
commentaar mogen geven en vragen stellen. Men kan dit realistisch noemen, maar de 
verantwoordelijkheid voor het gebrek aan noodwoningen en vooral aan sociale woningen in 
Lubbeek en betaalbare huisvesting in Lubbeek in het algemeen, wordt zo verlegd naar de 
noodlijdenden zelf. Lubbeek “exporteert” zijn armoede, net als veel andere rijke omliggende 
gemeenten - veelal naar Tienen, maar Tielt-Winge en Herent worden ook al eens vernoemd. In 
2021 kreeg weer een Lubbeekse familie een sociale woning toegewezen buiten Lubbeek. Is het 
normaal dat onder meer Tielt-Winge de ergste woonnoden van Lubbeek moet lenigen? 

Veel vrijwilligers van SIAL blijven actief bij de werking van MAMADEPOT LUBBEEK. Door onze 
uitgebreide contacten binnen de vluchtelingenfamilies en enkele kansarme Belgische families, 
konden we Mamadepot snel bekend maken bij een aantal mensen uit de doelgroep van 
"sociale klanten". Dit blijft een continu aandachtspunt.  

De combinatie van echt winkelen met de lage prijzen van de sociale klantenkaart, wordt enorm 
gewaardeerd. Ook de ingesteldheid van duurzaam omgaan met het materiaal, door gebruikte, 
goede kledij en speelgoed netjes gewassen terug binnen te brengen, krijgt in de werking veel 
aandacht. Een aantal vrijwilligers vond de weg naar Mamadepot via de SIAL- nieuwsbrief.  

* 3 oktober: REFUGEE WALK: bracht dit jaar € 346.365 op voor VwV.. Een heel mooi resultaat in 
de moeilijke corona-omstandigheden. 

SIAL nam deel aan de voorbereidingen en 9 groepen uit Lubbeek stapten een prachtige route af 
van 40 km langs de grenzen van onze gemeente. Ze werden door vrienden en familie 
gesponsord en hun ingezamelde bedrag oversteeg ruimschoots het minimum van € 100 per 
deelnemer; de Lubbeekse stappers verzamelden liefst € 5.510. 

We verzorgden het onthaal en de catering. De weigering van sponsoring door het CBS aan de 
deelnemers van de Refugee Walk, volledig ingaand tegen de gemeentelijke 
subsidiereglementen en tegen het advies van de GRIS, herhaalt zich. 

* SIAL is erkend door Vakantieparticipatie als armoedesteunpunt om daguitstappen en 
vakanties aan sterk verminderde prijs aan te bieden. Vooral bezoek aan de Dierentuin van 
Antwerpen blijft zeer gewild  

SIAL NIEUWSBRIEVEN: worden verstuurd naar meer dan 200 geïnteresseerden. Volgende items 
komen aan bod: Hulpvragen i.v.m. huistaakbegeleiding, individueel oefenen Nederlands langs 
Whatsapp  
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KNELPUNTEN 

1. Centrumsteden zetten soms interessante projecten op i.v.m. laagdrempelige toegang tot 
werk in een combinatie van werk en taalonderwijs, sociale kruidenier, opleidingen,.... 
Doordat hier gemeentelijke middelen ingezet worden, vallen de inwoners uit de 
(omgevende) gemeentes uit de boot. Zo loopt er in Antwerpen al enkele jaren een succesvol 
project dat werken en leren combineert en zo het traject naar werken betekenisvol inkort 
voor bepaalde beroepen: zowel voor de nieuwkomers als voor de samenleving een winst. 

2. Te hoge eisen voor taalkennis van het Nederlands voor sommige beroepen. Ook voor 
arbeiders voor wegenwerken of bouwfirma's komen we gelijkaardige drempels tegen. 
Tegelijkertijd ziet men grote, al dan niet openbare, werken uitvoeren in onderaanneming 
door firma's met volledig Nederlands-onkundige werknemers. 

3. Een blijvend en jammer genoeg groeiend knelpunt: het traject van de inburgering. 
Taallessen: wachtlijsten zijn nog steeds aanzienlijk, tot anderhalf jaar, vooral voor wie start 
als analfabeet. Dat heeft consequenties voor de hele integratieloopbaan. Zonder basiskennis 
van onze taal is beroepsopleiding of behalen van een rijbewijs niet mogelijk. Ook is het 
sociaal isolement veel groter zolang er geen toegang is tot taallessen. Corona blijft voor 
grote bijkomende vertragingen gezorgd, ook in de lopende opleidingen. Zeer positief is de 
training voor het theoretisch examen voor het behalen van het rijbewijs met ook een 
aangepast examen (vnl. meer tijd) door het CBE. Zeer jammer dus, dat dit voorbehouden is 
voor wie verwezen is naar het CBE ("LIGO" in Leuven). Wie CVO volgt, slaagt daardoor 
dikwijls moeilijker voor het theoretisch rijexamen door problemen met de taal, niet door 
onvoldoende kennis van de verkeersregels.  

De recent gestemde forse financiële bijdrage voor het verplichte integratietraject en het 
dreigen met boetes als het traject niet snel genoeg wordt afgelegd, lijken ons 
contraproductieve maatregelen; ze zullen de integratie alleen maar bemoeilijken. Dit is echt 
stuitend: vooral in combinatie met de aanslepende problemen van lange wachttijden (in 
interviews in de gesproken en schriftelijke media straal ontkend door politiek 
verantwoordelijken en niet weerlegd door de journalisten), zowel voor taallessen als voor 
integratiecursussen, is het voor velen, volledig buiten hun schuld, gewoon onmogelijk om aan 
die eisen te voldoen.  

Binnen Gastvrij Netwerk is er forse kritiek van alle vrijwilligersgroepen op het gehele nieuwe 
inburgeringstraject van minister Somers. De verplichte samenwerking met vrijwilligers is een 
contradictie in terminis en stuit op veel weerstand. 

Alle vrijwilligersgroepen, dus ook ons vrijwilligersnetwerk, ondervinden steeds meer hoe allerlei 
instanties hun taken doorschuiven naar vrijwilligers: niet alleen een deel van het 
integratietraject, maar ook het zoeken van woningen en woonbegeleiding, huistaakbegeleiding, 
onderdak zoeken voor daklozen,.... Een schrijnend hoogtepunt was de recente beslissing van 
het CAW van Antwerpen om geen begeleiding meer te doen voor gezinshereniging. De reden? 
Het personeel geraakt moedeloos door de ingewikkelde en onnoemelijk lang aanslepende, dure 
procedure! De vrijwilligers zullen het dus samen met de zeldzame gespecialiseerde advocaten 
moeten doen. Voordien had dat zelfde CAW al beslist om de vrijwilligerswerking af te bouwen 
omdat de vrijwilligers te veel zware problemen signaleerden. Kafka is nooit ver af als je bezig 
bent met vluchtelingen en met armoede.  

BESLUIT 
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Sommige vluchtelingen blijven het zeer moeilijk hebben met het verwerken van hun 
vluchtverleden of blijven heimwee hebben naar het land dat hen dierbaar is maar waar het 
voor hen om veiligheidsredenen nog steeds onmogelijk is om naar terug te keren. 

Een poging om langs de UNHCR steun te bekomen voor een zwaar getroffen Syrische familie die 
in Irak leeft, liep met een sisser af. Na een hoop documenten en getuigschriften verzameld te 
hebben, op vraag van UNHCR, kwam opeens het antwoord dat ze helaas niets konden doen en 
dat België geen hervestiging doet vanuit Irak. 

Bij alle families, maar bij de Afghaanse in het bijzonder, is er veel lijden omwille van de 
gevaarlijke en precaire situatie van verwanten en vrienden. 

Veel vluchtelingen die door SIAL ondersteund worden of werden, werken graag mee in het 
netwerk om op hun beurt nieuwkomers te helpen. Dit is tijdens de Corona periode nog 
toegenomen: de bezorgdheid over elkaars gezondheid en familiale situatie is groot en de 
bereidheid om te helpen ook. 

De regeringsverklaring voorzag opnieuw een meer evenwichtige relatie tussen de grootschalige 
opvang van vluchtelingen en de kleinschalige. Met de kleinschalige opvang, die geografisch 
gespreid is en meer kansen geeft voor ontmoeting, verloopt het samenleven veel 
harmonieuzer, is er meer spontane mantelzorg en solidariteit en plooien de verschillende 
bevolkingsgroepen, ook binnen de vluchtelingenpopulatie, zich minder op zichzelf terug. Het 
onthaal in LOI-opvangplaatsen door professionelen met ervaring en expertise, in samenwerking 
met lokale vrijwilligers kan dan weer hersteld worden en een nieuwe start nemen...In Lubbeek 
worden al deze kansen gemist, zo jammer. 

Er heerst nog steeds grote bezorgdheid bij alle NGO' s, vzw's en burgerinitiatieven die 
vluchtelingen ondersteunen, over repressieve reacties vanwege overheden tegenover veel 
initiatieven van organisaties en individuele burgers die opkomen voor vluchtelingen. 
Verschillende vrijwilligers en vzw's meldden op de vergaderingen van Gastvrij Netwerk, hoe ze 
tegengewerkt en geïntimideerd worden door officiële instanties.  

Het wetsontwerp om huiszoekingen te doen zonder voorafgaand gerechtelijk onderzoek bij 
vermoeden van aanwezigheid van mensen zonder papieren, is alsnog niet door het parlement 
geraakt. Zowel politiek als vanwege de onderzoeksrechters ("wij zijn geen stempelrechters") 
was er tegenstand. Dat het voorstel op allerlei manieren weer opduikt, is verontrustend.  

DANK aan iedereen die met sympathie SIAL gevolgd heeft en aan allen die op een of andere 
manier bijgedragen hebben aan het verwelkomen en ondersteunen van de vluchtelingen in 
onze gemeente en daarbuiten. Een speciale waardering voor al onze huistaakbegeleiders! 

Indien u de SIAL-werking financieel wil steunen, kan dit op naam van SIAL BE68 7340 3583 4334 
(geen fiscaal attest mogelijk)  

INTERESSANTE LINKS EN NIEUWSBRIEVEN 

Myria Nieuwsbrieven, Vreemdelingenrecht, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VVSG ivm OCMW 
en vluchtelingen  

ECRE, ORBIT, Vluchtelingen Onthaal Sint-Niklaas (VLOS), Limburgs Platform Vluchtelingen, 
Vakantie voor Iedereen, Welzijnsschakels, Gastvrij Netwerk, Facebook Mamadepot Lubbeek, 
Facebook Lubbeek Helpt! Sociaal.net, Unia, Liga voor mensenrechten, Medimmigrant, Nansen, 
UNHCR, MO*, Belgisch ontwikkelingsagentschap, Amnesty, 11 11 11. 
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Contactpersoon Christine D'aes - christine.daes@telenet.be - 0486 74 89 83 

Wereldsolidariteit - WSM 

 
Contactpersoon: Guy Sprengers guy.sprengers@telenet.be 

 
Na het opdoeken van KWB is er geen rechtstreekse link met de Lubbeekse bevolking, echter 
via de stuurgroep WSM Leuven wordt het belang van deze ngo binnen de gemeente 
onderhouden. 
Vertegenwoordigers zijn Roland Van Criekingen en Guy Sprengers. 

WSM vzw, de ngo binnen Beweging.net, is vertegenwoordigd in de GRIS. 

Ter info: op 16 oktober 2019 is de naam Wereldsolidariteit officieel veranderd in WSM, wat 
staat voor We Social Movements, met als baseline: Make change happen. Meer info is te 
vinden op de website www.wsm.be. 

Stuurgroep WSM Leuven en Partenariaat 
Samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de CGTG van Guatemala, en anderzijds 
Beweging.net (Verbond Leuven), ACV (Verbond Leuven) en Christelijke Mutualiteit (Verbond 
Leuven), opgericht in 2004, in november 2008 officieel verlengd voor de periode 2008 – 2013. 
Na een tweede inleefreis in november 2010 werd een nieuwe verlenging voor de volgende vijf 
jaren officieel ondertekend op 28 mei 2014. In 2017 werden nieuwe onderhandelingen gestart 
met de verschillende Leuvense partners om zich voor te bereiden op een nieuwe verdere 
overeenkomst met het Partenariaat. Deze voorbereiding is in 2018 verder uitgediept en 
resulteerde in een werkbezoek aan de partners in Guatemala in januari 2019. Hierop is een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor drie jaar, van 2019 tot en met 2021. Hierin zijn 
duidelijke afspraken gemaakt naar bilaterale ondersteuning. De samenwerking geldt niet enkel 
voor CGTG, maar ook voor MTC (landbouwersorganisatie) als voor MOJOCA (opvang en 
onderricht straatjongeren). 
Binnen de stuurgroep is de ‘Werkgroep Guatemala’ opgericht, die zich specifiek met die 
problematiek bezig houdt, o.a. de opvolging van initiatieven die van hieruit opgezet en 
gecoördineerd worden. 

Na de herstructurering van het ACW en de ombouw naar Beweging.net, is ook de taak van de 
vrijgestelde voor Wereldsolidariteit herschreven. 

mailto:christine.daes@telenet.be
mailto:guy.sprengers@telenet.be
http://www.wsm.be/
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De coronapandemie heeft sinds maart 2020 ook de werking van WSM danig parten gespeeld. Er 
konden geen activiteiten georganiseerd worden nationaal, zoals de startdag in maart, of de 20 
km van Brussel in mei, of de Andere Kerstmarkt Leuven in december.  
Verregaande plannen om in de loop van april 2021 een jongerenuitwisseling met MOJOCA 
Guatemala te organiseren zijn uitgesteld. Er werd enkel maar wel intensief online contact 
gehouden.  

Dit is een getuigenis van de nationaal secretaris van CGTG over de pandemie: 

JULIO JIMENEZ CGTG – GUATEMALA: bij de start van de pandemie stopten het ministerie 
van Arbeid én de rechtbanken hun activiteiten. Klachten van werknemers konden niet 
langer gehoord worden. Ironisch genoeg bleef het ministerie wel bereikbaar voor 
werkgevers. Toen zij de vrijheid eisten om contracten op te schorten zonder bezoldiging, 
stemde het ministerie snel in. Wij reageerden meteen. Werknemers voelden zich door ons 
vertegenwoordigd. Hun vertrouwen in ons geeft mij hoop. Vooral textielbedrijven sloten het 
voorbije jaar de deuren. Duizenden arbeiders werden geschorst. Sommigen moesten 
verplicht verlof opnemen, tot twee jaar vooruit. Wij zien erop toe dat de beloofde 
werkloosheidsbonus van tien dollar per dag daadwerkelijk betaald wordt. We starten 
rechtszaken voor arbeiders die hun vakantiedagen kwijt zijn. Helaas kondigde de regering 
aan dat de reserves voor de bonus bijna op zijn. Maar ik blijf optimistisch. Zelfs in chaos kun 
je positieve resultaten behalen.' 

Ondertussen blijven alle voorgaande campagnes verder opgevolgd: Cleanekleren, 
Schonekleren, Leefbaar loon, Sociale bescherming voor iedereen, opkomen voor gezondheid 
wereldwijd. In de kernthema’s van WSM draagt zij bij tot de realisatie van verschillende SDG’s: 
het beëindigen van armoede (SDG 1) – goede gezondheid en welzijn voor iedereen (SDG 3) – 
gendergelijkheid (SDG 5) – waardig werk en economische groei (SDG 8) – ongelijkheid 
verminderen (SDG 10) – verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) – vrede, 
gerechtigheid en sterke instellingen (SDG 16) en uiteraard partnership. 

WSM nationaal: 
De verschillende organisaties in Guatemala zijn opnieuw bezocht door Bart Verstraeten, 
algemeen secretaris van WSM en voorzitter van Social Alert. Hij is vandaag de rechtstreekse 
contactpersoon met de CGTG en MTC. Coöperant Latijns-Amerika is Gijs Justaert, hij werkt 
vanuit Santo Domingo, Dominicaanse Republiek. Santiago Fischer is de politiek medewerker 
Latijns-Amerika. Katrien Liebaut is verantwoordelijke voor fondsenwerving. 

Vergaderingen en/of bijeenkomsten van de stuurgroep WS Leuven: 
Terugkoppeling van deze vergaderingen gebeurt waar nodig aan de GRIS op het dagelijks 
bestuur en/of op de Algemene Ledenvergadering. 

 25 januari: online participatie aan de ‘Wakkere burger’, initiatief als opstart van het 
Vrijetijdsplatform. 

 27 januari: WSM-stuurgroep online  
 30 januari: WSM-vrijwilligersforum online 
 18 februari: WSM-stuurgroep online 
 25 februari: werkgroep AFF Lubbeek (project WSM) en Dagelijks Bestuur 
 4 maart: Algemene Ledevergadering GRIS, online 
 21 maart: deelname aan de manifestatie ‘Dag tegen racisme’ in Leuven 
 25 maart: WSM-dag online (namiddag) 
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 25 maart: WSM-stuurgroep online 
 7 april: WSM-meeting online 
 22 april: WSM-stuurgroep online 
 18 mei: WSM-stuurgroep online 
 25 mei: werkgroep AFF (project WSM) en dagelijks bestuur GRIS 
 10 juni: Algemene Ledenvergadering GRIS online 
 1 juli: eerste overleg samenwerking GRIS-BIB 
 26 augustus: GRIS-kern in zaal Libbeke 
 16 september: Algemene Ledenvergadering GRIS (gemeente) 
 21 september: overleg GRIS-BIB 
 29 september: afspraken gemeente AFF (project WSM) 
 23 september: WSM-stuurgroep in Leuven 
 8 oktober: AFF, met voorstelling project WSM, ’s morgens voor derde graad lager onderwijs, 

’s avonds voor publiek avondvertoning 
 14 oktober: overleg GRIS-BIB 
 19 oktober: WSM-stuurgroep 
 25 november: overleg GRIS-BIB 
 2 december: Algemene Ledenvergadering GRIS, online 

Het dertiende Lubbeekse AfrikaFilmFestival stond in teken van het Partenariaat Guatemala, 
meer bepaald de samenwerking met de Guatemalteekse jongerenorganisatie MOJOCA. Zowel 
voor de leerlingen derde graad als ’s avonds voor de avondfilm is een presentatie gegeven over 
de algemene werking van WSM, wat vrijwilligers doen in de stuurgroep en hoe het partenariaat 
van WSM-stuurgroep Leuven met partners in Guatemala werkt.  
De opbrengst van de avond is integraal naar MOJOCA doorgestort. 

WSM ontving in 2021 € 1.202 projectsubsidie (Financiering MOJOCA Guatemala), voor 
opvang, begeleiding en opleiding van kwetsbare straatjongeren in de hoofdstad Guatemala-
Ciudad. 
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GBS ‘De Stip’ Linden 

Contactpersonen: Karin Bunckens – Bieke Verlinden 

bieke.verlinden@gbslubbeek.be 

 

De samenwerking die onze school, De Stip Linden, al jarenlang heeft 
met de basisschool in Cyendajuru Primary School (sector Simbi, 
Rwanda) werd ook in 2021 verdergezet. 
Onze leerlingen van de derde graad zagen de uitgestelde film Binti van 
het Afrika Filmfestival, in het begin van het schooljaar. 
In verschillende lessen van alle klassen komt het leven in Rwanda ter 
sprake. 

Na 9 maanden thuis door strenge coronamaatregelen mochten de 
eerste tot derde leerjaren in Cyendajuru in januari eindelijk terug naar 
school komen. De andere waren al wat langer terug op school.  

Professor emeritus Luk Cannoodt, de secretaris van de vzw Impore, blijft 
nog steeds onze contactpersoon. Op donderdag 4 maart gaf hij vanuit 
Rwanda een interessante update van het project via de digitaal 
gehouden ALV van de GRIS. 
De steun van het lokaal bestuur Lubbeek ging naar een ruimte om melk 
koel te stockeren en een reservoir met een filter om drinkbaar water te 
voorzien. 

Na de heropstart begonnen in onze school in Simbi ook 2 nieuwe projecten. 
Het eerste is i.s.m. de ROOT Foundation, een organisatie die zich in Kigali al 
jaren inzet om kansen te geven aan straatkinderen om zich te ontplooien en 
hen zelfvertrouwen te geven. Voor het eerst gaan ze dit nu ook in een rurale 
school doen, met 8 vrijwilligers (studenten van de University of Rwanda), 
die hiervoor elke zondag tijd opofferen. 100 van de zwakste leerlingen uit de 
jongste leerjaren krijgen hierdoor zelfvertrouwen en betere 
studieresultaten. Het bleek geen ijdele hoop om zo drop-outs te kunnen 
vermijden en jonge schoolverlaters te kunnen motiveren om terug 
regelmatig naar school te komen. Het oudercomité van De Stip besloot om 
zijn steun te verdubbelen. Zo is ook nog een tweede reeks zondagen gestart. 

Een gelijkaardig project start op voor zwakke leerlingen van 6 tot 12 jaar die 
geselecteerd worden om elke zaterdag in de school te komen voetballen, 
onder supervisie van een Belgische trainer die vele jaren o.a. enkele 
voetbalteams uit de eerste klasse getraind heeft. 

Bij de zwakke leerlingen is er een groot deel leerlingen van zeer arme 
ouders. Zij krijgen thuis onvoldoende eten en komen dus vaak zonder eten 
naar school. Een onderdeel van beide projecten is dat zij in de school 
(tenminste tijdens de weekendactiviteiten) wat versterkende voeding 
krijgen: "Boullie" (vloeibare pap). Ze komen graag en ze komen er graag 
voor op tijd! 

 

mailto:bieke.verlinden@gbslubbeek.be
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Het project in ISIMBI ontving € 1.441 projectsubsidie in 2021. 

GBS ‘School 3212’ Pellenberg 

Contact: directie.school3212@gbslubbeek.be 

Er werd geen jaarverslag voor 2021 ingediend. 

GBS “School 3212” = School met hart voor iedereen. 

GBS ‘De Stip’ Binkom 

Contact: directie.binkom@gbslubbeek.be 

Er werd geen jaarverslag 2021 opgemaakt door GBS Binkom. 

Sint-Martinusschool Lubbeek 

Contact: tom_petre@hotmail.com 

De vrije basisschol St. Martinus heeft voor 2021 geen verslag ingestuurd. 

mailto:directie.school3212@gbslubbeek.be
mailto:directie.binkom@gbslubbeek.be
mailto:tom_petre@hotmail.com

	Wat deed de GRIS in 2021?
	1. Besturen en Vergaderen
	2. De agenda in 2021
	Opvolging activiteiten van de lidorganisaties


	Financiën
	Overzicht van de werkingskredieten voor de lidorganisaties
	Fairtrade
	Eigen werkingskosten GRIS
	Het budget sponsoring
	De projectsubsidies

	Communicatie
	1. De webstek
	2. Het infoblad en de vrijetijdsgids
	3. Communicatie door lidorganisaties

	Wie was er lid van de GRIS in 2021?
	1. Dertien lokale actiegroepen:
	2. De jeugdverenigingen Scouts en KLJ Lubbeek
	3. De vijf Lubbeekse politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad en het OCMW Lubbeek.
	4. De vijf onderwijsinstellingen van Groot Lubbeek.
	Contactpersonen
	Wijzigingen in het ledenbestand in 2021.

	Voorstelling van de kernleden
	Nicamigos vzw
	Halaai Xale, Gambia
	Palestijnse Circusschool
	Handicap International
	National Domestic Workers Movement (NDWM)

	Jaarverslag lidorganisaties van de GRIS
	Inhoudsopgave
	11.groep Lubbeek
	1. ‘Investeer mee in een betere wereld’ - campagne 2021 in Lubbeek
	2. Waarover ging de 11.11.11-actie 2021?
	3. Nieuwjaarsevent Brussel
	4. Inspiratiedagen online, campagne 2021: 22 juni 2021
	5. Verkoopstandje aan SPAR-Frooninckx in Linden
	6. Sensibiliseringsacties voor solidariteit: ‘Investeer mee in een betere wereld’ aan de scholen in Linden: vrijdag 22 oktober.
	7. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking
	8. Financiële opbrengst 2021: corona blijft een spelbreker

	Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek
	Keten van Hoop
	Belgium Brick Children Friendship
	Fifala Mali
	Ben je op zoek naar een origineel Afrikaans item en wil je meteen Fifala ook steunen, dan kan je terecht op onze webwinkel!
	Halaai Xale Gambia
	Kisangani vzw
	Kisangani vzw: duurzame landbouw en onderwijs voor bescherming tropisch regenwoud in Congo
	Rwanda weeskinderenproject Mwana Ukundwa ‘geliefd kind’
	VZW Nicamig@s in Nicaragua
	Palestijnse Circusschool
	Handicap International
	Suyana Peru en Puriy
	SIAL - steunpunt integratie asielzoekers Lubbeek
	Wereldsolidariteit - WSM
	GBS ‘De Stip’ Linden
	GBS ‘School 3212’ Pellenberg
	GBS ‘De Stip’ Binkom
	Sint-Martinusschool Lubbeek


