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Aan alle gemeenteraadsleden van Lubbeek, aan alle leden van de GRIS, aan alle medestanders 

voor méér en betere Internationale Samenwerking 

 

Wie zijn we? 

 
Met 21 stemgerechtigde leden en 8 sympathiserende leden vertegenwoordigen we  met de 

GRIS 13 Lubbeekse  vierdepijlerorganisaties en 5 niet gouvernementele organisaties. Samen met de 
vertegenwoordigers van de gemeente, van de politieke partijen, het onderwijs en het OCMW 
rekenen we ons toch al een behoorlijk draagvlak bij elkaar. De vier jaarlijkse algemene 
ledenvergaderingen mogen dan ook telkens op heel wat belangstelling rekenen.  

 
Wat doen we ? 
 

Het dagelijks bestuur, nieuw verkozen voor deze legislatuur, bereid samen met de 
uitgebreidere kern, de agenda voor van de algemene ledenvergaderingen.  Daarover vindt u 
uitgebreide informatie in dit jaarverslag. Naast de activiteiten van de lidorganisaties organiseert de 
GRIS ook elk jaar activiteiten die het gemeenschappelijke doel dienen. Het afrikafilmfestival, de 
Wereldmarkt en de H-eerlijke markt brengen jaarlijks heel wat volk op de been en verankeren het 
thema Internationale Samenwerking op Lubbeeks grondgebied! 

Maar ook beleidskwesties komen uiteraard op de agenda. In ons ‘Memorandum voor een 
duurzaam Lokaal Mondiaal Beleid’ sommen we de doelstellingen op voor de langere termijn. De 
SDG’s zijn hierbij onze referentie. Tijdens de ‘Week van de Duurzame Gemeente’ van de VVSG 
organiseerden we voor het tweede jaar op rij een informatieve SDG activiteit naar het grotere 
publiek. Heleen Voeten van VVSG kwam vertellen hoe de SDG’s te implementeren in het lokale 
beleid.  
Op onze vraag werd de engagementsverklaring uit 2017 hernieuwd. Helaas werd het bijhorende 
actieplan (opnieuw) niet opgenomen in dit engagement. Nochtans zijn de eerste stappen  in de 
uitvoering ervan reeds geactiveerd o.a. door het opnemen van de SDG’s in de meerjarenplannen 
van deze legislatuur. Voor een gecoördineerde actie via een Raden Generaal overkoepelend aan de 
beleidsdomeinen en de bestaande adviesraden was de tijd in Lubbeek nog niet rijp.  
 Het meerjarenplan voor Internationale Samenwerking belooft ons een status quo met een 
gelijkblijvend vlak financieel plan. Dat mag in deze tijden al een succes genoemd worden! Onze 
ambitie ligt inderdaad vooral op het behoud van wat er is. Vernieuwing zoeken we in eerste instantie 
in de uitbreiding van de lokale samenwerkingsverbanden over de verschillende beleidsdomeinen 
heen, jawel, opnieuw met de SDG’s als leidraad! 
 
We hopen hiervoor in u een medestander te mogen vinden! 
 
Voor de GRIS 
 
 
Johan Flamez 
Voorzitter  
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WAT DEED DE GRIS IN 2019? 

1. Besturen en Vergaderen 

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

• Teneinde een optimale samenspraak en inspraak te bieden aan de leden van de GRIS, opteren 
we er voor om minstens maal per jaar de ALV bijeen te roepen. 
In 2019 gebeurde dat effectief  vier maal (28 februari , 6 juni, 19 september en 17 december). 
Er werden in totaal 80 aanwezigheden genoteerd. 
 

• Het Dagelijks Bestuur (DB), uitgebreid tot de kerngroep van acht personen, komt minstens één 
maal per ALV samen om deze voor te bereiden. Agendapunten waarvoor een bijzondere 
bespreking nodig is, worden in een extra vergadering behandeld. 
In 2019 hielden we op 6 februari een extra ‘open kernvergadering’ met focus op het 
memorandum. 

 

• Er waren in de loop van 2019 vier werkgroepen actief: de Fairtradetrekkersgroep (permanent) 
, AfrikaFilmfestival (jan-mei) wereldmarkt (mei-juni) , h-eerlijke markt (september-oktober). 
 

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

2. De agenda in 2019 

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. 
 

• We hadden vier gastsprekers in 2019 
 Op 28 februari kwam Michael Moulaert, stafmedewerker VVSG, de werking van de actie 

‘lokale voedselstrategieën’ voorstellen. Dit is een netwerk van lokale actoren zoals in 
Lubbeek De Buurderij, Voedselteam Linden, Straffe Streek, enz. Omdat dit een beleid 
overschrijdende materie is werd dit onderwerp doorverwezen naar het schepencollege via 
Pieter Verheyden. Er werd geen verder gevolg aan gegeven in Lubbeek. 

 Op 6 juni stelde Charlotte Van Hellemont haar Kilimandjaro project in Kenia voor. Het is een 
project met werkgelegenheid voor kansarme vrouwen. Een eerste schijf van 200 euro 
sponsoring werd goedgekeurd. 

 Op 19 september verwelkomen we Batou Maneh, lokale medewerker van Halaai Xale uit 
Gambia. Hij gaf een toelichting over het project. 

 Op 17 december bracht Phillippe Buyschaert een uitvoerige evaluatie van de 11.11.11. actie 
2019 in Lubbeek en rapporteerde Charlotte Van Hellemont de opvolging van haar project in 
Kenia. Charlotte kreeg een tweede schijf van 200 euro sponsoring toegekend.  
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• Teneinde méér informatie uit te wisselen over de evolutie binnen de projecten van de eigen 
lidorganisaties besloten we om de aanvragers van de projectsubsidies 2020 uit te nodigen deze 
aanvraag kort toe te lichten voor de aanwezigen op de ALV. Astrid Costermans deed dit voor 
Halaai Xale, Guy Sprengers voor WSM (We Social Movement – het vroegere Wereldsolidariteit) 
en Rina Robben voor Kisangani vzw. 
 

• Op 30 april stelde Johan Flamez het jaarverslag 2018 voor aan de gemeenteraad. Hij gaf hierbij 
een toelichting bij het ‘Memorandum voor een Lokaal Mondiaal Beleid’ dat opgesteld werd in 
functie van de gemeenteraadsverkiezingen en dat de krachtlijnen bevat voor het beleid van deze 
legislatuur. De gemeenteraadsleden werden op ludieke wijze gevraagd hun ‘TOP 3’ van de SDG’s 
samen te stellen aan de hand van het koffiebonenspel. Het resultaat werd in het gemeentelijk 
infoblad gepubliceerd.  
 

• Op 6 juni werd een nieuw bestuur verkozen voor deze legislatuur. Voorzitter Johan Flamez, 
ondervoorzitter Christine D’aes, secretaris Guy Sprengers en penningmeester Piet Laga. Zij 
vormen het Dagelijks Bestuur.  De bestaande kern werd uitgebreid van 5 naar 8 personen. 
 

•  Door de nieuwe bestuursperiode waren er in  2019 meerdere wijzigingen bij de leden, vooral 
bij de afgevaardigden van de politieke partijen en het OCMW. 
 

• In juni werd Kurt Vermoesen, deskundige ambtenaar Internationale Samenwerking vervangen 
door Michiel Awouters.  

1. 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. 

Kwamen op de agenda in 2019: Let’s Change Leuven (GBS Binkom) , de 11.groep Lubbeek 
(politieke actie, activiteiten, deur aan deur en broodzakkenactie), Wereldsolidariteit (Schone 
sportklerencampagne), Chaines de l' Espoir met Jos Swinnens, SIAL (Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen- Refugee Walk), Okra Binkom (filmnamiddag in Santro), Halaai Xale, Fifala en de VBS 
Lubbeek (armoedeproject Lubbeek). 

• De werkgroepen Fairtrade , Afrikafilmfestival, Wereldmarkt en H-eerlijke Markt rapporteerden 
op de vergaderingen de stand van zaken en vroegen medewerking aan de aanwezigen. 
 

• De GRIS ondersteunde de organisatie van de eco-comedy ‘Het einde van de wereld’ van Low 
Impact Man Steven Vromman op 28 maart georganiseerd door Transitie Lubbeek. We waren er 
aanwezig met het SDG koffiebonenspel.  
 

• Het voorstel van Jos Swinnen om met de GRIS een Afrikadag in Lubbeek te organiseren kwam 
niet van de grond. Een doorverwijzing naar de dienst Vrije Tijd van de gemeente Lubbeek bracht 
geen zoden aan de dijk.  
 

• Er namen in september 2 groepen stappers uit Lubbeek deel aan de Refugee Walk van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De 8 aanvragen voor sponsoring werden door de ALV van 
september goedgekeurd voor een totaal van € 800.  
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Het positief advies werd evenwel door het college niet gevolgd met als motivatie dat het hier 
geen lokale activiteit betreft omdat de Refuge Walk in Leuven plaats vond en niet in Lubbeek. 
We kregen hiervan een schriftelijk bericht op 15 december, dit is 3 maanden na ons advies!  
De ALV van de GRIS van december verwierp het argument van het college op basis van ALLE 
voorgaande goedgekeurde sponsoractiviteiten, waarvan GEEN ENKEL op Lubbeeks grondgebied 
plaats vond. Ze volgde ook de interpretatie van het college niet dat ‘lokale’ activiteit gelijkstaat 
met ‘activiteit op Lubbeekse bodem’. Lokaal betekent hier duidelijk dat het om een 
Noordactiviteit gaat. Lokaal staat tegenover internationaal. Dit is ten andere precies de essentie 
van de budgetpost ‘sponsoring’. 
Op 17  december 2019 werd deze tegenargumentatie schriftelijk overgemaakt aan het college. 
Op 1 maart 2020 ontvingen we het antwoord van het college. Daarover later méér. 

2. VERSLAG VAN DE WERKGROEPEN 

Lubbeek Fairtradegemeente, de fair-o-meter en de H-eerlijke avondmarkt 

• De fair-o-meter  is een soort nulmeting voor een stand van zaken met betrekking tot fairtrade 
in de gemeente. Deze kon slechts partieel  ingevuld worden  na een moeizame zoektocht via de 
ambtenaar Michiel Awouters naar de juiste informatie bij de verantwoordelijken voor de 
aankopen in de gemeente. Met een resultaat van 54% scoren we op de fair-o-meter zeer matig. 
Leuven bijvoorbeeld behaalt 74%. Door onderbemanning van de fairtradetrekkersgroep 
kwamen we er niet toe daar een werkagenda voor op te stellen. De vraag naar een automatische 
cheque up bij elke aankoop van de gemeente kreeg geen gevolg. 
 

• Na het succes van de H-eerlijke markt van de vorige jaren werd door de fairtradetrekkersgroep 
in samenspraak met de dienst Internationale Samenwerking besloten het initiatief te herhalen 
in oktober 2019. Schepen Pieter Verheyden  zorgde voor een extra budget, ambtenaar Michiel 
Awouters nam de coördinatie in handen. De criteria ‘lokale activiteit’, ‘duurzaam’ en ‘sociaal-
ecologisch’ werden duidelijker omschreven bij de selectie van de standhouders.  
 
Op 24 oktober ging de H-eerlijke avondmarkt door in een overvolle zaal Libbeke, waar 25 
standhouders zowel lokale producten als derdewereldproducten en info aan de man brachten. 
Pieter Cooreman en Wagawa zorgden voor een gesmaakte muzikale omlijsting. Kip van Troye 
kreeg veel belangstelling met hun gekke kapsels, ballonplooien en grime. Dit gaf het evenement 
een zeer kleurrijke tint! De evaluatie was erg positief. 
Een poging om het onderwijs te betrekken door de leerlingen vlaggetjes te laten inkleuren in 
het kader van een lessenreeks duurzame ontwikkeling kreeg enkel respons in de GBS Binkom. 
 

• Met dit initiatief bestendigde Lubbeek zijn fairtradelabel voor 2019. 
 
Zie ook www.fairtradegemeenten.be en klik op Lubbeek. 

Het Afrikafilmfestival Leuven in Lubbeek 

• In 2019 werd voor de vijfde maal in de voormiddag een schoolprogramma voor de derde graad 
aangeboden. Nagenoeg alle Lubbeekse scholen gingen in op het aanbod. Uiteindelijk genoten 
een 200-tal leerlingen van de jeugdfilm Binti. 
 

• Voor de avondfilm werd ‘All bout Life’ getoond én gesmaakt door de 100 aanwezigen 

http://www.fairtradegemeentes.be/
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• De opbrengst van de avond ging naar het project Nicamigos in Nicaragua dat werd voorgesteld 
door Toon en Ann Bongaerts, initiatiefnemers van dit project. 

De Wereldmarkt op Het Oktaaf 

• Op 9 juni werd voor de vijfde keer een Wereldmarkt georganiseerd tijdens het slotevenement 
van Het Oktaaf van de parochieploeg Lubbeek op het kasteeldomein ’t Serclaes in de 
Binkomstraat. Er namen opnieuw 8  lidorganisaties van de GRIS deel, naast Transitie Lubbeek, 
Familiehulp Lubbeek en het SDG koffiebonenspel. Bugari Express verzorgde de muziek, 
afwisselend met Hamo en vriend, die Koerdisch-Syrische gezangen brachten.  
 Er werd gezocht naar een betere integratie van beide evenementen door o.a. de standen anders 
op te stellen. Ook werd er gewerkt aan een verdere verduurzaming van het gebeuren o.a. door 
het weglaten van zo veel mogelijk plastics. Onze vraag om ook fairtradeproducten aan te bieden 
aan de bar werd niet ingevolgd.  
Tijdens de evaluatie van het evenement  werd door meerdere deelnemers aangestipt dat de 
belangstelling voor hun stand eerder in dalende lijn ligt. Slechts 4 deelnemers konden nu al 
zeggen in 2020 te willen deelnemen.  
 
 

3. DE DUURZAME ONTWIKKELINGDOELSTELLINGEN OF AGENDA 2030 ALS 
LEIDRAAD VOOR EEN LOKAAL MONDIAAL BELEID 

SDG avond en de vernieuwde engagementsverklaring 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's genoemd) zijn de 
opvolgers van de Milleniumdoelstellingen die in 2015 af liepen. Op elke ALV van de GRIS werden 
deze ter sprake gebracht en werd er gezocht hoe deze kunnen dienen als kader voor een 
ontwikkelingsbeleid en kunnen worden geïmplementeerd in de lokale Lubbeekse politiek. 
 
December 2017 keurde de gemeenteraad op voorstel van de GRIS de engagementsverklaring 
‘Lokale acties voor globale doelstellingen’ goed. Enkel de intentietekst werd goedgekeurd. Het 
toegevoegde actieplan werd niet opgenomen in de verklaring.  
 
Naar aanleiding van ‘De Week van de Duurzame Gemeentes’  werd door de GRIS op 10  september 
2019 een SDG avond georganiseerd met een ruime uitnodiging naar politici en verenigingen. 
De SDG vlag werd gehesen onder persbelangstelling, waarna een uiteenzetting werd gegeven door 
Heleen Voeten, deskundige medewerker van de Vereniging voor Steden en Gemeentes (VVSG) over 
de implementatie van de SDG’s in de beleidsplannen van de gemeente. De schepen Internationale 
Samenwerking, Pieter Verheyden en de bevoegde ambtenaar Michiel Awouters verzekerden het 
publiek dat de SDG mee opgenomen zouden worden bij de opmaak van de meerjarenplannen in de 
maak. Een 40-tal aanwezigen namen actief deel aan de discussie achteraf en werden op het einde 
verrast op een receptie om nog wat verder na te praten. 
Er werd duidelijk gesteld dat de GRIS in deze materie enkel de aanzet kan geven, maar dat het 
gehele gemeentebestuur dit onderwerp dient over te nemen in een gecoördineerde actie. 
 
De GRIS diende nadien een voorstel in bij het college voor het hernieuwen van de 
engagementsverklaring van 2017  annex actieplan. Opnieuw werd de intentieverklaring 
goedgekeurd zonder het actieplan. 
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Pieter Verheyden, Michiel Awouters en Johan Flamez brachten een bezoek aan de medewerkers 
van het gemeentehuis op de dag van de duurzame gemeentes. Ze deelden er SDG pralines uit en 
een postkaart met de 17 SDG’ symbolen. 

Ethisch bankieren 

Hoewel ethisch bankieren uitdrukkelijk vermeld staat in de meerjarenplanning is dit onderwerp 
in 2019 niet geagendeerd. 
De gemeente Lubbeek heeft in 2017 € 250.000 geplaatst op een ethische spaarrekening van  
TRIODOS, de enige zuiver ethische bank in België. Bij navraag bleef dit in 2019 nog altijd zo.  

Meerjarenplan 2020-2024 

Het ‘Memorandum voor een Duurzaal Lokaal Mondiaal Beleid’ dat we hadden uitgewerkt n.a.v. de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd voorgesteld als basis voor de opmaak van het 
meerjarenplan Internationale Samenwerking in Lubbeek 2020-2024.  De bespreking van het 
meerjarenplan Internationale Samenwerking op de ALV’n werd telkens uitgesteld op vraag van de 
schepen I.S. omdat de bespreking in de gemeenteraad eveneens was uitgesteld. Dat betekent 
meteen dat de GRIS op geen enkel moment actief betrokken is geweest bij de opmaak van dat 
meerjarenplan. Bleek achteraf dat er geen wijzigingen werden doorgevoerd. 
Een inhoudelijke bespreking van het goedgekeurde meerjarenplan werd uitgesteld naar de open 
kern vergadering in januari 2020. 
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FINANCIËN 

Het budget Internationale Samenwerking 2019 bedroeg 21.500 euro en bestond uit 5 onderdelen: 

• Projectsubsidies: € 14.800 

• Subsidies voor de activiteiten van de lidorganisaties: € 2.300 

• Sponsoring: € 1.200 

• Fairtrade: € 500 + eenmalig € 3000 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) moet rechtstreeks aan het 
college van burgemeester en schepenen gezonden worden met kopie naar de GRIS. De GRIS 
adviseert, het college beslist en betaalt. 

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

Overzicht van de werkingskredieten voor de 

lidorganisaties 

De volgende bedragen werden goedgekeurd door het CBS en uitbetaald: 
1. Amnestygroep Lubbeek: € 250 ter ondersteuning van de maandelijkse briefschrijfavonden 
2. Afrikafilmfestival: € 418,5 voor de organisatie van de filmvoormiddag en –avond 
3. 11.groep Lubbeek: € 640 voor de organisatie van de activiteiten tijdens de actieperiode in 

november 
4. Okra Binkom: € 93 voor de organisatie van een filmnamiddag in Santro tvv BBSF Nepal 

 
Van de 2.300 voorziene euro werden er in totaal € 1.401,50 uitgegeven. 

Fairtrade 

Van de 3.500 begrootte euro werden € 3470 uitgegeven voor de organisatie van de H-eerlijke markt 
in oktober en de SDG avond op 10 september. 

Eigen werkingskosten GRIS 

De volgende bedragen werden van de rekening van de GRIS betaald: 
1. € 50 voor het beheer van de website en 25 euro voor een webhosting 
2. € 150 werden besteed aan extra kosten voor de wereldmarkt 
3. 27 euro uit de provisie werd uitgegeven voor de open kernvergadering op 6.02 
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Het budget sponsoring 

Van het budget sponsoring (€ 1.200) werd in 2019 € 400 gegeven aan het Kilimandjaroproject van 
Charlotte Van Hellemont en 100 euro aan het project ‘The Hunger Race’ van Jan Seynaeve. De 800 
euro voor de Refugee Walk werd niet goedgekeurd door het college.  

De projectsubsidies 

Er werden voor het budget van € 14.800 voor 2019 in totaal dertien projecten ingediend bij het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
De GRIS onderzocht de voorstellen en adviseerde alle dertien 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 dertien projecten in ruime mate. 
 De gemeenteraad volgde dit advies. 
Elk project ontving € 1.138 
 
De projecten zijn de volgende: 

• Campagne tegen de negatieve impact van de mijnexploitatie in Indonesië (11.groep Lubbeek) 

• Opleiding en uitrusting van orthopedische chirurgie in Lubumbashi Congo (Artsen zonder 
Vakantie) 

• Een circusproject voor kinderen in Palestina (Palestijnse Circusschool) 

• Ondersteuning vakbondsorganisatie in de informele economie in Guatemala 
(Wereldsolidariteit) 

• Onderwijs en gezondheidszorg in Rwanda (Mwana Ukundua) en Simbi, (De Stip Linden), Congo 
(vzw Kisangani), Mali (Fifala), Nicaragua (Corazones Unidos), Gambia (Halaai Xale), Peru 
(Suyana/Puriy), Nepal (BBSF) 

• Handicap International (Klaprozenproject Lubbeek) 
 
De indieners werden gevraagd hun project voor te stellen door een artikel in het gemeentelijk 
infoblad. 
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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. 
 
Webadministrator is Guy Sprengers. De eindredactie is bij Johan Flamez. 

2. Het infoblad 

De GRIS probeert zijn aanwezigheid aan te houden met artikels in het infoblad met o.a. de 
aankondiging van de  activiteiten zoals het afrikafilmfestival, de wereldmarkt en de h-eerlijke markt. 
Alle projecten die subsidies hebben verkregen worden ook gevraagd hun project kort voor te stellen 
via het infoblad.  
Door een striktere toepassing van de regels werd het moeilijker om artikels van de lidorganisaties 
in het infoblad op te laten nemen. 

3. Communicatie door lidorganisaties 

De belangrijkste communicatie blijft deze die de lidorganisaties zelf voeren naar de Lubbeekse 
bevolking over hun thema’s en activiteiten. Ze doen dit door affiches, flyers, bussen en infopanelen, 
maar steeds meer ook door mailing en websites. Uiteraard vinden de deelnemers ook uitgebreider 
informatie tijdens de activiteiten zelf. 

http://www.grislubbeek.tbe/
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WIE WAS ER LID VAN DE GRIS IN 2019? 

De GRIS telde in 2019 zevenendertig personen op de adressenlijst: 
Er waren 21 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 6 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 37 ingeschreven personen vertegenwoordigen: 

1. Veertien lokale actiegroepen: 

• 11.11.11., Amnesty International, Broederlijk Delen en Welzijnszorg, WSM (Wereldsolidariteit) 
en Artsen zonder Vakantie/Keten van Hoop, 

• SIAL (steunpunt integratie asielzoekers Lubbeek). 

• De 4de pijlerorganisaties: Fifala – Mali, Mwana Ukundwa- Rwanda, Hands in Action – Filipijnen, 
Vzw Kisangani – Congo, Fairytale – Kenia, Isimbi - Rwanda, Nicamigos – Nicaragua, Puriy – Peru, 
Haalai Xale – Gambia, Belgium Brick School Foundation – Nepal, Handicap International  en de 
Palestijnse Circusschool. 

2. 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 262136 
johan.flamez@telenet.be 
 
Ondervoorzitter 
Christine D’aes Tel: 0486748983 
christine.daes@telenet.be 
 
Secretaris 
Guy Sprengers  Tel: 0492613031 
Guy.sprengers@telenet.be 
 

mailto:johan.flamez@belgacom.net
mailto:Guy.sprengers@telenet.be
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Penningmeester 
Pieter Laga  Tel: 016/62 09 41 
piet.laga@skynet.be 
 
De schepen Internationale Samenwerking 
Dhr. Verheyden Pieter Tel: 0477 674862 
Gemeentehuis, Gellenberg 16 
pieter.verheyden@lubbeek.be  
 
 
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 

mailto:piet.laga@skynet.be
mailto:pieter.verheyden@lubbeek.be
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 
 
 

 

Artsen zonder vakantie zendt (para) medici uit naar ziekenhuizen in Afrika die er op basis van 
vrijwilligheid ziekenhuisactiviteiten ondersteunen en korte opleidingen geeft. 

Contactadres: swinnen-jos@telenet.be 
 
 

  

Zijn ngo's die sensibiliseren (hier) en projecten (in het Zuiden) ondersteunen: Broederlijk Delen 
‘Omdat het Zuiden plannen heeft’ 
Welzijnszorg 'Armoede uitsluiten’. 
Beide campagnes bieden materiaal en mogelijkheden (scholen, jeugdgroepen, parochies) vooral 
tijdens de campagneperiodes. 
VBS Lubbeek organiseert elke jaar een actie rond Broederlijk Delen. 

Contactadres Lubbeek: mia.ulens@belgacom.net 
  

mailto:arnout.fierens@skynet.be
mailto:11groeplubbeek@gmail.com
mailto:ailubbeek@gmail.com
mailto:swinnen-jos@telenet.be
mailto:mia.ulens@belgacom.net
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Fairytale vzw wil minder fortuinlijke kinderen en moeders meer kansen geven. Fairytale steunt ze 
met de verkoop van fairtrade artisanale hebbedingetjes die je kan gebruiken bij het uitdelen van 
een traktatie ter gelegenheid van een geboorte, verjaardag, trouw, communie… 
Alle producten worden gemaakt door vrouwengroepen uit Kenia, Ecuador, Peru, Nepal en India. Zij 
krijgen een eerlijk loon voor hun werk, opleidingskansen en werkzekerheid. Bovendien investeert 
Fairytale de winst die zij maakt, integraal in een aantal projecten voor kinderen uit het zuiden. 

Contactadres: barbara.brugmans@telenet.be 
 
 

 

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

Contactadres: christine.daes@telenet.be 

 
 

 

Ngo van de christelijke zuil die vooral opkomt voor de rechten van mannen, vrouwen en kinderen 
in de derde wereld. WS beoogt de samenwerking tussen sociale bewegingen om deze mensen de 
kans te geven hun sociale rechten te verdedigen en een menswaardig bestaan op te bouwen. 

Contactadres: guy.sprengers@telenet.be 

  

mailto:barbara.brugmans@telenet.be
mailto:christine.daes@telenet.be
mailto:guy.sprengers@telenet.be
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Via onze hulporganisatie “HandsinAction.be” leggen we een rechtstreekse link naar de Filipijnen. 
Een aantal Belgisch-Filipijnse gezinnen besloten om de handen in elkaar te slaan om het thuisland 
beter te kunnen ondersteunen. 

Contact: Dirk & Gina Nijs-Dablio, info@handsinaction.be 

Mwana Ukundwa Association 

Ondersteunt weeskinderenproject in Rwanda 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 
 

 

mailto:info@handsinaction.be
mailto:dirk.maes15@telenet.be
mailto:brabant@kisangani.be
mailto:magda@heireman.be
http://www.handsinaction.be/index.html
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In België coördineert de VZW Suyana Peru de fondsenwerving voor een aantal projecten, onder 
meer Puriy. 
Puriy is een sociale onderneming die zeer mooie babyschoentjes maakt in natuurleder. In Villa El 
Salvador, Lima, Peru, stelt zij vrouwen 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 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 

Haalai Xale staat voor ‘Welkom kinderen' en is vzw die zich kleinschalige projecten wil realiseren in 
Gambia West-Afrika, met de focus op continuïteit en duurzaamheid. 
In New Yundum ondersteunen we een school op pedagogisch vlak, met een groentetuin en het 
voedselproject. 
We zorgen ervoor dat de kinderen dagelijks een warme maaltijd hebben. Het boren van een 
waterput is dan een volgende stap in ons project. In het dorpje Kartong ondersteunen we de 
gemeenschap met een women's garden, een groentetuin voor en door de vrouwen. 
Haalai Xale bestaat uit 4 vrijwilligers wonende in Lubbeek. 

Contact: Astrid Costermans,  
costermans.astrid@gmail.com 
 https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia 

Belgian Brick School Foundation Nepal 

www.brickbybrick.be 
De Belgium Brick Children School Foundation 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. 

Contact Luc Vandegaer, vandegaermottie@hotmail.com 

mailto:jozef.corveleyn@kuleuven.be
mailto:Anne-bongaerts@hotmail.com
mailto:costermans.astrid@gmail.com
https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia
http://www.brickbybrick.be/
mailto:vandegaermottie@hotmail.com
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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 
  

http://www.palcircus.ps/
mailto:joris_devlieghere@hotmail.com
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11.groep Lubbeek 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. ‘‘CHANGEMAKERS’-CAMPAGNE 2019 IN LUBBEEK 

Lubbeek ijverde ook in 2019 voor rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen:  
 
- Op zondag 10 november was er het Sint-Maartensvuur door de Scouts en KLJ Lubbeek en 

Amnestygroep Lubbeek. Dat is een gezellig kampvuur met hapjes en drankjes waar iedereen 
welkom is, in de scoutslokalen van Lubbeek.  

 Opbrengst:  1.168,79 euro 
- Op maandag 11 november serveerden de Scouts en Gidsen van St-Kwinten Linden heerlijke 

spaghetti voor alle inwoners en hun gezin op de jaarlijkse spaghettislag. Dat resulteerde in een 
mooie opbrengst:  4.528 euro 

- De leerlingen van de 3e graad van de Vrije Basisschool ‘De Linde’ stapten op vrijdag 8/11 hun 
jaarlijkse voettocht, gesponsord door ouders, familieleden, vrienden en buren. Het jaarthema 
‘Allemaal mensen op weg naar beter’ werd tijdens de lessen besproken. Ze wandelden een 
stevig bedrag bij elkaar: 715 euro 

- 70 vrijwilligers gingen op pad voor de huis-aan-huisomhaling, in alle deelgemeenten. We 
verzamelden daarbij in alle deelgemeenten  5975,63 euro contant geld. We verkochten pakjes 
fluostiften, pakjes wenskaarten en tabletten chocolade. 

-    Pellenberg Buurt! Op zaterdag 16/11 vond in Pellenberg voor de vierde keer, in navolging van 
het St.-Maartensvuur in Lubbeek, een buurtevenement plaats. Er was weer 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 1.642,68  euro. 

2. WAAROVER GING DE 11.11.11-ACTIE 2019? 

Changemakers 
We zetten in 2019 Changemakers wereldwijd op een voetstuk. Waarom? Omdat ze meer dan ooit 
onder druk staan en meer dan ooit nodig zijn om verandering te brengen. 
Changemakers streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze 
doen dat elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting 
door grote multinationals en ga zo maar door. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. Steeds meer 
komt de vrijheid voor meningsuiting onder druk te staan. Net daarom zijn deze changemakers 
belangrijker dan ooit en voeren wij campagne. Enkele voorbeelden: 
 

mailto:11.groep@gmail.com
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• Thaïs is de directeur van Radio Maendeleo in Bukavu, Zuid-Kivu. Met Radio Maendeleo geeft 

hij een stem aan lokale gemeenschappen en ngo’s. Aan de hand van 
politieke debatten informeert hij het volk over de verkiezingen en hun 
rechten. Hij geeft jongeren in de Democratische Republiek Congo een stem 
door hen zendtijd te geven.  

 

• Esperanza is mede-oprichtster van Acción Ecológica, een organisatie die strijdt tegen 
petroleumontginning in de Amazone. Ze wil natuurgebieden zoals Yasuní uit 
de handen van oliemaatschappijen houden. Ze helpen inheemse 
gemeenschappen om hun rechten te verdedigen, via monitoring, 
campagnes en juridische acties.  Esperanza heeft mee bijgedragen aan een 
belangrijke primeur op wereldvlak: de rechten van de natuur werden opgenomen in de 
grondwet van Ecuador.  

 

• Passy staat aan het hoofd van Aidprofen, een ngo die opkomt voor vrouwenrechten. Ze 
begeleidt ook vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Haar doel: het 
politieke engagement van jongeren en vrouwen vergroten zodat ze 
weerbaarder worden en voor zichzelf opkomen.  

 
De 11.11.11-campagne 2019 bracht weer duizenden mensen op de been. Changemakers zijn 
krachtige mensen en bewegingen die dag in dag uit vechten voor een sociaal en ecologisch 
rechtvaardiger wereld. De positieve insteek van deze campagne sloeg aan bij de vele vrijwilligers en 
het grote publiek, ook in Lubbeek. 

3. NIEUWJAARSEVENT BRUSSEL 19/1 

Onze 11.groep Lubbeek was erbij op het Nieuwjaarsevenement van 11.11.11 in Brussel, met 
verschillende binnen- en buitenlandse sprekers, en met een vooruitblik op de komende campagne. 

4. INSPIRATIEDAG CAMPAGNE 2019 18 JUNI 2019 IN OPEK LEUVEN 

We woonden met enkele 11.groepers de voorstelling bij van de campagne Changemakers, en 
konden van gedachten wisselen met andere 11.groepen uit de regio en met de makers van het 
campagnemateriaal. 
 
We vertelden over het verloop en de uitkomst van onze Toekomstavond in Pellenberg, ter inspiratie 
van andere 11.groepen. 

5. TOEKOMSTGESPREK OVER ONZE LUBBEEKSE 11.GROEP IN PELLENBERG OP 24/4 

Een select gezelschap van 13 Lubbekenaren uit 3 van de 4 deelgemeentes boog zich 
over de vraag: ‘Hoe zal/moet de 11.11.11-werking in Lubbeek er uitzien binnen 2 
jaar?’  Jong en oud was vertegenwoordigd, van trekker tot sympathisant. 
Dat gebeurde allemaal onder begeleiding van 11.11.11-nationaal met aangepaste 
methodieken. Volgende trefwoorden kwamen al snel naar voren: Inzet, 
zichtbaarheid, draagvlak, verjonging, samenwerken, ontmoeten, integratie, inhoud en  kwaliteit, 
inclusie, openheid, vrijwillig en zonder eigenbelang. 
 
11.11.11. Lubbeek wil over 2 jaar door originele acties met sterk inhoudelijke boodschap rond 
Noord-Zuidthema’s naar jong en oud een groter draagvlak creëren van sympathisanten, met de 
nadruk op een groeiend engagement van jongeren. 
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Unanieme stelling was dat de laagdrempelige activiteiten (mensen samen brengen zoals 
in Pellenberg Buurt en het Sint-Maartensvuur) absoluut behouden moeten worden, 
maar dat het inhoudelijke accent sterker mag zijn. Nog meer samenwerkingsverbanden (bv. met 
GRIS en FairTrade trekkersgroep) zijn nodig, en sommige activiteiten zoals de deur-aan-deur-
omhaling moeten herdacht worden.  
Sociale media krijgen extra aandacht in onze communicatie. Verjonging en samenwerking dringen 
zich op. 
 
De 11.kerngroep Lubbeek zal deze conclusies en voorstellen zeker meenemen en toepassen de 
volgende jaren. 

 6. SENSIBILISERINGSACTIES VOOR SOLIDARITEIT MET CHANGEMAKERS IN NOORD 
EN ZUID AAN DE SCHOLEN IN LINDEN: VRIJDAG 25/10 

Elk jaar doet 11.11.11 naast de gebruikelijke omhaling in de straten ook een politieke actie. Die 
vinden wij even belangrijk om het structurele onrecht tussen Noord en Zuid in de wereld aan te 
pakken. Dit jaar ging de actie over Solidariteit met Changemakers in Noord en Zuid. 
 
Op vrijdag 25 oktober deden wij rond 15 uur gewoontegetrouw een korte actie voor de 
kerk en op het plein tussen de beide scholen De Linde en De Stip, wanneer de kinderen 
opgehaald worden aan de schoolpoort. Op dat moment is er immers veel volk bij elkaar. 

Daarbij gaven we ook een flyer met meer informatie. Geld ophalen was hier niet de bedoeling, wel 
de mensen even te laten nadenken over onze solidariteit met het Zuiden. 

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 11/11. Werkgroepjes kwamen verschillende keren bij elkaar, de 11.groep vergaderde 
voltallig op 20/6, 10/9, 31/10. 
 
Op 3/10 volgden enkele 11.groepers de opleiding Sociale Media voor 11.groepen in Tienen. We 
presenteerden op de GRIS van 17/12 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 2019: LUBBEEK BLIJFT EEN TOPPER 

De stratenronde door 75 vrijwilligers blijft een klassieker. Maar de activiteiten van de Lubbeekse 
verenigingen zijn even belangrijk. 
 
De vrijwilligers van 11.groep-Lubbeek haalden in 2019 met de huis-aan-huisrondes € 5975,63 in 
contanten op, en € 11.656 via overschrijvingen. De 11.activiteiten van de verschillende organisaties 
waren goed voor € 8.054,47. De totale opbrengst bedraagt daarmee € 25.686,10. 
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De 11.groep diende bij het College van Burgemeester en Schepenen van Lubbeek een aanvraag in 
voor projectsubsidie voor een project in Indonesië onder de titel ‘Campagne tegen open 
mijnbouwexploitatie’ De plaatselijke partnerorganisatie is JATAM. 
 

Pellenberg Buurt! € 1.642,68 

Sponsorwandeling Vrije Basisschool “De Linde” € 715 

Sint-Maartensvuur  scouts en KLJ Lubbeek € 1.168,79 

Spaghetti Scouts Linden € 4.528 

Stratenronde € 5.975,63 

Stortingen € 11.656 

Totale opbrengst € 25.686,10 

 

De GRIS kende een werkingstoelage goed van € 656 voor de werking in 2019. 
Gemeentelijke projectsubsidie: het ingediende project van 11.11.11 kreeg een toelage 
van € 1.138. 

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. AI is onafhankelijk 
van regeringen, politieke partijen, kerken of bedrijven. De kracht van 
Amnesty is betrouwbaarheid. Amnesty gebruikt enkel informatie die 

door betrouwbare, onafhankelijke bronnen bevestigd is.  
 
Meer 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. 
 

mailto:marianne.costeur@gmail.com
https://www.amnesty-international.be/
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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 

BRIEFSCHRIJFGROEP LUBBEEK 

 
Maandelijks organiseert onze Lubbeekse briefschrijfgroep een gezamenlijke briefschrijfavond, 
ten huize van één van de leden van de schrijfgroep. De data en plaatsen van de schrijfavonden 
worden per email meegedeeld. 
 
Wij selecteren een drietal brieven uit de actuele schrijfacties van Amnesty. 
Onze secretaris zorgt voor papier, omslagen en postzegels, en voor de verzending van de 
brieven. Meestal nemen een tien tot twaalf leden deel aan deze bijeenkomst. Je kan ook je 
brieven thuis schrijven. 
 
Naast de schrijfacties biedt onze schrijfgroep af en toe ondersteuning aan plaatselijke acties in 
het kader van internationale samenwerking. In 2019 hielpen we een handje bij de 11.11.11 
actie, met name bij de catering voor het Sint Maartensvuur. Wij hielpen ook bij de h-eerlijke 
markt op 26 oktober.  

WAT IS HET RESULTAAT VAN 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 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. 
 
Nieuws over de acties van Amnesty International vindt je op: 
https://www.amnesty-international.be/nieuws 

https://www.amnesty-international.be/voer-actie/schrijfacties
https://www.amnesty-international.be/nieuws
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LID WORDEN 

Als je lid wil worden van onze briefschrijfgroep, of als je meer inlichtingen wenst, neem dan contact 
met Cecile Viaene-Flamez, Heideken 13, 3210 Lubbeek, tel. 016/73 48 98. 
 
De Amnestygroep ontving € 250 werkingssubsidies van de GRIS voor de aankoop van postzegels. 

Keten van Hoop 

Contactpersoon: Jos Swinnen 
Swinnen-jos@telenet.be 
 
  
 
 
 
Zoals gevraagd, zoals de gewoonte is en zoals het hoort , vindt u hier mijn jaarlijkse bijdrage aan 
de Gris en de gemeente van en te Lubbeek. Ik heb niet zoveel te melden als in het verleden.  

Mijn verslagen van vroegere medisch humanitaire missies, staan nog steeds in de 
archieven van de Gris.  Zij zijn daar ook nog te raadplegen. 
Welke zijn mijn intenties en mijn verder werk in verband met duurzame hulpverlening 
aan het noodlijdende Zuiden. 

Mijn naam is Jos Swinnen, inwoner van Lubbeek. Dit jaar word ik 75 jaar en voel de jaren wegen. 
De intenties zijn er nog, maar ik voel mijn lichamelijke beperkingen om in Afrika of Azië nog 
veldwerk te gaan verrichten.  
Wees ervan overtuigd dat ik besef dat dit nu meer dan ooit, nodig is en blijft.  Ik hoop dat de 
volgende generatie jongere enthousiaste artsen, verpleegkundigen, kinesisten, techniekers, 
laboranten….de fakkel zullen overnemen.  Zij doen dit nu reeds en ik ben fier op hen. 
 
Nadat ik sinds 2004 met NGO AZV (Artsen Zonder Vakantie) jaren ben meegegaan op missies in 
Rwanda, Benin en RD Congo(19 keer) heb ik mij geëngageerd bij het Sinterklaasfonds.  Met hun 
team ben ik 5 keer naar Congo Central (RD Congo) geweest in Kisantu, Matadi en Boma.  Wij 
gaven er altijd opleiding, congressen zelfs aan de universiteit Lovanium en Kasavubu.  We 
hebben veel kinderen met klompvoetjes geholpen en verzorgd.  We vormden een vast team en 
gingen tot 2 maal per jaar ter plaatse werken, opereren….We hebben in mijn ogen goed werk 
verricht. 
 
Toen hieraan een einde kwam ben ik met een team van Impact UK naar Bangladesh geweest en 
ben er ook gaan werken in ziekenhuizen en op een hospitaalboot op één van de grote rivieren. 
   
Mijn laatste acties waren met de Belgische NGO “Keten van Hoop(“ Chaine de l’Espoir) uit  
Woluwe. Zij houden zich voornamelijk bezig met de zorg voor kinderen.Met een 75  
medische en paramedische vrijwilligers werken ze in het buitenland. Tijdens hun missies hebben 
ze meer dan 250 kinderen geholpen in 2019 tijdens medische en medisch chirurgische 
zendingen. Er werden 1500 opleidingsdagen besteed aan het lokale gezondheidspersoneel.  
Rwanda , Senegal en RD Congo zijn de doellanden.  In RD Congo werkte ik vorig jaar in Likasi en  
Kilwa gedurende 2 missies. In Senegal ,Dakar wordt niet alleen medisch en medisch chirurgisch  
gewerkt met kinderen, maar wordt ook de opleiding van 2 referentiechirurgen gefinancierd.  

mailto:Swinnen-jos@telenet.be


J a a r v e r s l a g  G R I S  2 0 1 9  

2
4

 
2 bijkomende missies zijn ook geprogrammeerd om gespleten gehemelten en afwijkingen in de  
genitale ontwikkeling bij kinderen te behandelen.In Benin werkt men samen met de  
universiteit van Abomey-Calavi en heeft men een  aantal beurzen ter beschikking gesteld om de  
opleiding van pediatrische chirurgen te stimuleren. In Rwanda was er een medische en een 
medisch chirurgische missie in verband met congenitale hartziektes. Er wordt 
geïnvesteerd in opleidingsstages voor medici en paramedici. Dit jaar waren er 3 medisch  
chirurgische missies in Hoog-Katanga, vorig jaar heb ik hier ook aan deelgenomen. 
 
Keten van hoop heeft nog een bijkomende opdracht. Kinderen die niet in hun land geopereerd  
kunnen worden, omwille van de complexiteit van de aandoening, de gebrekkige  
plaatselijke infrastructuur, de te lage scholingsgraad van het lokale personeel worden in  
St. Luc. In Woluwe verzorgd in 5 stappen:  

1. detectie van de pathologie ter plaatse in land van herkomst 
2. transfert van het kind naar België 
3. opname in een vrijwilligersgezin 
4. chirurgische zorg en herstel 
5. repatriëring 

 
Bij AZV in Mechelen volgde ik een cursus over gezondheidszorg in Ontwikkelingslanden.  
Ik miste een vergadering door de Provincie georganiseerd over de 4e Pijlerbeweging, 
over vrijwilligerswerk…. Ik volgde actief de vergaderingen van Gris in Lubbeek en nam deel aan het  
Afrika filmfestival. 
 
In november nam ik deel aan een verkennende reis naar Nepal.  Samen met DR Ludo De Borre  
werden locaties en vooral mensen bezocht waar en met wie we in 2020 een medisch humanitaire  
missie zullen  uitvoeren.  De organisatie in maart ligt dan in handen van Impact –Nepal.   
Het zal een medisch chirurgische missie worden met veel ingrepen bij kinderen met een  
motorische of fysische handicap, zoals spastische kinderen of klompvoetjes…. 
 
Ik was nogal ziek in Nepal, vermoeidheid, voedsel…; nu ben ik thuis nog aan het recupereren.   
We zullen de realiteit onder ogen moeten zien.  Mijn motivatie en enthousiasme blijven, maar 
de jaren beginnen te wegen, helaas. 
Er is blijkbaar een tijd voor alles, die we niet zelf bepalen, niet in de hand hebben. 
Met dit verslag wil ik de Keten van Hoop in het daglicht plaatsen, haar werking, haar  
doelstellingen. Zoek ze op via internet en u mag hen altijd steunen.De kindjes die dank zij jullie  
geholpen zijn, krijgen echt de kans op een beter menswaardiger bestaan, kunnen naar school 
gaan, hebben een toekomst. 
Bedankt. 

Belgium brick children school foundation 

 Contactpersoon: Luc Vandegaer - vandegaermottie@hotmail.com 
 
 Benaming project: ‘Brick by Brick’. www.brickbybrick.be  
 
 
De Brick Children School zorgt voor: 

mailto:vandegaermottie@hotmail.com
http://www.brickbybrick.be/
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Basisonderwijs in Shiddhipur: aantal leerlingen 75, verdeeld over drie klassen, 
36 meisjes en 39 jongens. 
 
 
 Cerebral Palsy Centrum, centrum voor behandeling gehandicapte kinderen en opvang 
 ouders 
 
 Avondonderwijs en naaiklassen voor meisjes en vrouwen uit de omliggende dorpen. Met 
 de uitreiking van een diploma op einde van de cursus, kans op werk. 
 Daarnaast zijn er ook nog zeven satellietklassen met een aanbod van kwaliteitsonderwijs 
 in en rond Bakthapur. 

 
Het subsidiebedrag van de gemeente Lubbeek werd besteed voor de algemene exploitatiekosten 
van de Brick Children School (75 leerlingen basisonderwijs), het Cerebral Palsy Centrum en voor de 
7 satellietklassen van de Brick Children School. Het geïntegreerde Cerebral Palsy Centrum in de Brick 
Children School, dagverpleging van kinderen met een beperking samen met de moeders.  
Totaal 11 kinderen ingeschreven, dagelijks 3 tot 5 kinderen in de dagverpleging. Er zijn zeven 
satellietklassen in de omgeving van de steenbakkerijen rond Bakthapur in werking met meer dan 
tweehonderd kinderen (206) die er basisonderwijs volgen. Gendergelijkheid is ook hier sterk 
aanwezig: 98 meisjes en 108 jongens volgen les. De realisatie van de 7 satellietklassen in- en rond 
de steenbakkerijen van Bakthapur, Jhaukhel, Dadhikot, Jharuwarasi en Changunarayan zijn een 
groot succes. De gaarkeukens zijn een grote toegevoegde waarde aangezien het Kopila Nepa team 
elke middag een warme maaltijd aanbiedt aan de kinderen (geen honger voor de kinderen). De 
leerkrachten moeten nu zelf niet meer moeten koken maar krijgen hulp van vrijwilligers. 
Ondertussen werd voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 al een achtste satellietklas opgericht. 
Wellicht zal nog een derde nieuwe gaarkeuken nodig zijn in de toekomst. Voor het schooljaar 2019-
2020 heeft de BBCSF het voorziene budget reeds overgemaakt aan de NGO Kopila Nepa. Er werd 
opnieuw € 12.000 voorzien voor de werking van de Brick Children School en het Cerebral Palsy 
Centrum. 
 
Bovendien werd er voor het schooljaar 2019-2020 een budget voorzien van € 3.000 voor de uitbouw 
en oprichting van een “Start-UP” Kenniscentrum.  Meer en meer leerkrachten krijgen een opleiding 
in de Brick Children school. Ook leerkrachten van de “staatsscholen” komen bijscholing volgen. Het 
kenniscentrum wil een ontmoetingscentrum zijn voor leerkrachten die zich wensen bij te scholen. 
We ijveren voor de Inrichting van een bibliotheek en archiefcentrum. Niet alleen leerkrachten 
kunnen er terecht maar ook het medisch personeel van het Cerebral Palsy Centrum, de ouders en 
de lokale gemeenschap. In een latere fase kan het uitbreiden naar een echt kenniscentrum voor 
overdracht van informatie rond gezondheidszorg, cultuur, ecologie en duurzaamheid. De 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vormen ook hier de basis om die overdracht van kennis te 
structureren. 
 
Rond de opleiding van leerkrachten is een samenwerking gepland met het Centre for Education 
Policies and Practices, CEPP. De plaatselijke vertegenwoordigers van CEPP, Teeka Bhatarai en de 
vertegenwoordigers van Kopila Nepa, Anita en Bimal Shrestha zullen dit samen verder uitwerken. 
De Belgische coördinatoren van CEPP, Carine Verleye en Paul Beké, (beiden voormalige leerkrachten 
Engels) zullen in januari 2020 een aantal dagen die ze doorbrengen in de scholen in de Terai regio 
reserveren voor de Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum. Hun overdracht van kennis 
is van zeer groot belang voor de leerkrachten van de Brick Children School en voor de staf van het 
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Cerebral Palsy Centrum. Drie studenten van de Erasmus Hoge school zullen ook een week werkzaam 
zijn in de BCS voor opleiding. Samen met het Kopila Nepa team zullen ze ook de werking van een 
dergelijk kennissencentrum verder bespreken. Bijvoorbeeld de uitwerking  
van “voeldekens” voor de kinderen van de Cerebral Palsy afdeling met een beperking. De kennis om 
dit te maken wordt overgedragen. Het zal de naaiafdeling van de avondklassen in de Brick Children 
School zijn die dit verder zal realiseren. 
 
Voor de START-UP van het Kopila Nepa kennissencentrum voorziet de BBCSF in 2020 een budget 
van € 3000. In de loop van de maanden januari, februari 2020 en na de gesprekken in Nepal tussen 
de CEPP vertegenwoordigers en het Kopila Nepa team zullen deze budgetten worden toegekend 
aan de voorgestelde deelprojecten. Bijvoorbeeld voor opleiding, aankoop educatief materiaal, 
organisatie van een bibliotheek of aankoop Cerebral Palsy materiaal.  
De plaatselijke bevolking is bijzonder tevreden dat er dergelijke inspanningen worden geleverd voor 
de kinderen van de ouders die werken en leven in de steenbakkerijen. De lokale gemeenschap is 
ook betrokken in het geheel. Zo wordt er om de twee maand een ouderraad gehouden in de Brick 
Children School en zijn er regelmatig oudercontacten in de satellietklassen. 
Voor de Cerebral Palsy afdeling is ook een oudervertegenwoordiging in het leven geroepen. Niet 
evident in een land zoals Nepal, waar een kind met een beperking nog altijd aanzien wordt als taboe 
en een last voor de maatschappij. De werking van onze plaatselijke NGO heeft een voorbeeldfunctie 
en is voor de plaatselijke bevolking een lichtbaken geworden.  
Bijzonder is de interactie tussen de kinderen van de Brick Children School en de kinderen met een 
beperking van de geïntegreerde Cerebral Palsy afdeling. Die zien elkaar als gelijken. Spelen, zingen 
en geven om elkaar, zeer uitzonderlijk in een land als Nepal. 
 
Als OKRA Trefpunt 55+ Binkom willen wij, vanuit ons engagement voor de Derde Wereld, ook ons 
Lubbeeks steentje bijdragen aan het wellukken van deze geweldige opdrachten. Hiertoe 
organiseren we jaarlijks een (documentaire) filmnamiddag in zaal Santro in Binkom.De 
filmnamiddag wordt steeds voorafgegaan door het brengen van de nodige informatie omtrent het 
gesteunde project in Nepal én door het vragen van de nodige aandacht voor gelijkgestemde 
initiatieven. Deze informatieronde beschouwen we als noodzakelijk voor en goed begrip van de 
werkelijke toestand van het project. De opbrengst van de namiddag gaat (mede door de steun van 
de gemeente Lubbeek) integraal naar de BBCSF. Daarnaast nemen we met de vereniging ook steeds 
deel aan de (H)Eerlijke Markt met een ruime infostand. Vanuit OKRA Binkom volgen we ook actief 
de vergaderingen van de GRIS en bespreken deze waar nodig tijdens onze 
vrijwilligerssamenkomsten. 
De bovenlokale vereniging BBCSF, Belgium Brick Children School Foundation afdeling Lubbeek en 
de vzw BIKAS, danken het gemeentebestuur van Lubbeek voor de steun die ze al meerdere jaren 
mochten ontvangen voor het project ‘Brick by Brick’ in Nepal. De vrijwilligers van de Brick Children 
School en van vzw Bikas, onze plaatselijke medewerkers van de NGO Kopila Nepa in Nepal en vooral 
de Brick Children zelf, zijn het gemeentebestuur van Lubbeek bijzonder dankbaar voor deze 
structurele steun. 
 
Namens OKRA Binkom, Luc Vandegaer 
Email:vandegaermottie@hotmail.com 
Coördinator: Jean-Pierre Coppens 
Alsichcan1432@gmail.com 
BBCSF Meerbeekstraat 5, Kortenberg 
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BBSF ontving in 2019 een werkingskrediet van € 93 voor de organisatie van de filmnamiddag in 
Santro en € 1.134 projectsubsidies 

Fifala Mali 

Contactpersoon: Heireman Magda - magda@heireman.be 
 
 
 

In een arm land als Mali dat bovendien te lijden heeft onder negatieve gevolgen van 
klimaatveranderingen en onder zware conflicten met gevechten en aanslagen, is er veel werk aan 
de winkel en komen ongeveer alle SDG’s aan bod. Hoofdzaak voor ons blijven vooral SDG 3 en 4. 
 
Onze projecten zijn vooral gericht op gezondheidszorg enerzijds en op scholing en opleiding  
anderzijds.Concreet wordt veel aandacht besteed aan de moeder en het jonge kind kind en aan de 
opleiding van het verplegend personeel en de sensibilisering van de families. De logistieke noden 
zoals melkpoeder aankopen én de duurzame investeringen zoals diepvriezers, boilers en medische 
apparaten op zonnepanelen  ondersteunen wij en we zorgen ervoor dat er mensen opgeleid worden 
die de machines goed kennen  en op hun beurt anderen kunnen opleiden om apparaten te bedienen 
of te herstellen. 
Als we naar de laatste tendenzen in onderwijs-projecten kijken, zien we dat ook daar de nadruk  op 
de bijscholing van de leraars ligt want in de toekomst gaan de plaatselijke mensen het verder 
moeten zetten.Uiteraard blijven we een deel van het loon van de leerkrachten én ook de 
schoolbenodigdheden verder bekostigen.Ook al zijn er nu geen prestigieuze projecten zoals bouwen 
enz, we bewonderen onze partners en de bevolking voor de manier waarop ze hun hoofd boven 
water houden en we proberen die boodschap, samen met concrete hulp, over te brengen.     
 
De VZW Fifala bestaat 13jaar en steunt verschillende projecten rond onderwijs en gezondheidszorg 
in Koutienso en San, een dorp en een stad in Mali. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met onze 
partners ter plaatse. Naar ginder gaan is nu niet mogelijk omwille van de oorlog. Er is een negatief 
reisadvies omdat de situatie té gevaarlijk is.. Er is wél regelmatig contact per mail en telefoon met 
de mensen die in de projecten bezig zijn. Zuster Suzy komt 1 maal per jaar naar België. 

OVER GEZONDHEIDSZORG 

Elk jaar storten wij geld voor melkpoeder. Dit wordt in het dispensarium verkocht –aan zéér lage 
tarieven- voor weeskinderen én voor kinderen van zieke en arme moeders die geen borstvoeding 
kunnen geven. Deze steun blijft een noodzaak. De kostprijs van het poeder is hoog, maar er bestaat 
geen alternatief.  
 
Voedsel en drinkbaar water, hygiënische leefomstandigheden en opvang zijn eveneens een 
noodzaak voor die kinderen. Daarom ondersteunen we families die weeskinderen, met wie ze al 
dan niet een familiale band hebben, opvangen. Een deel van de vorige subsidies ging naar de 
herstelling van de huizen van die families. Dat is goed verlopen en er werden afspraken gemaakt in 
verband met het onderhoud. Verder zorgen we voor een toelage die het schoolgeld en de dagelijkse 
kosten van die kinderen dekt.  
 

mailto:magda@heireman.be
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Wat het dispensarium betreft, de noodzakelijke herstellingswerken bleken groter te zijn dan 
verwacht. Gelukkig kon er beroep gedaan worden op plaatselijke mensen die de zonnepanelen en 
andere toestellen op zonne-energie niet alleen installeren maar ook onderhouden en herstellen. 
We bekijken de mogelijkheden voor de combinatie werken/ school.  
Van de gemeentelijke subsidies kochten ze een diepvries op zonne-energie, die ondertussen goed 
dienst doet . Er werd ook geïnvesteerd in een septische put. Zo wordt geleidelijk aan de hygiëne 
verbeterd.  
 
Bijscholen van het personeel in het dispensarium en van de “relais”: dat is in een dorp de persoon 
die de brug vormt tussen het gezondheid-centrum in Koutienso én de dorpelingen zelf.  

OVER ONDERWIJS 

Met het volwassenonderwijs hebben we in San én in Koutienso een lange samenwerking. In de 
‘Promotion Feminien ‘ werden de plafonds vervangen zodat de vrouwen weer veilig naar de 
naailessen en de alfabetisering kunnen komen. Er zijn een aantal naaimachines aangekocht en een 
deel van de loonkost van de lerares werd door Fifala betaald. Wij bestellen van hieruit toiletzakken, 
schorten, tafelkleden, muziekinstrumenten..…die we dan hier bij ons op de markt verkopen en dat 
geld wordt dan naar hen gestuurd en zo is de cirkel rond want ze kunnen dan weer materiaal 
aankopen. Zeker zo belangrijk is dat afgestudeerden een naaimachine krijgen en enkelen begonnen 
een eigen zaak.  
 
Voor de leerlingen van de kleuterschool betalen we het middagmaal én passen we het schoolgeld 
van de onbemiddelde kinderen en een deel van de lonen voor de monitrices bij. In de Lagere School 
betalen we een groot deel van het loon van de leerkrachten omdat ze met het schoolgeld niet 
toekomen. De school is ondertussen een school van de Staat geworden. Elk jaar zal er een leraar 
méér betaald worden door de Staat tot alle leerkrachten een loon krijgen. Tot dan blijft Fifala een 
groot deel van het loon betalen. Ook voor de aankoop van schoolboeken en andere benodigdheden 
willen we inspringen. De leerkrachten én de directie hebben zich geëngageerd om op een 
regelmatige basis te vergaderen met het CAP (instantie die het onderwijs inspecteert en 
ondersteunt) én samen hun onderwijs en evolutie te bespreken. Ouders waren akkoord om het 
(praktische) onderhoud van de school op zich te nemen, of als de herstelling té groot of té duur was, 
dit te melden.  
 
Op vraag van de leerkrachten én de directie zijn we akkoord gegaan om eenvoudige huisjes voor 
de enkele leerkrachten te bouwen. Op die manier vermijden ze verre verplaatsingen, kunnen ze 
hun familie meebrengen én kunnen ze in hun huisje ook voor school werken. Ondertussen zijn de 
huizen klaar én de leerkrachten tevreden.  
 
Aan de ingang van Koutienso staat een Koranschool die de laatste jaren steeds is uitgebreid. 
Uiteraard staat het bestuderen van de Koran daar voorop, maar er wordt ook taal en wiskunde 
gegeven. De school is gratis. De verstandhouding tussen de scholen is goed, maar hoe gaat dat 
evolueren? Sinds oktober zijn de Zusters die in Koutienso al de kleuterschool organiseerden, ook 
een lagere school gestart. Wij waren daarover verwonderd en hebben besloten de dorpsschool te 
blijven steunen.  

ACTIVITEITEN IN BELGIË 

Rondom de projecten wordt er regelmatig vergaderd door het Bestuur én in Algemene Vergadering. 
Zo bekijken we bv hoe de band is tussen onze projecten en de SDG’s.  
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Eerst enkele zorgen:  
1. Er bestaat een bekommernis rondom het aantrekken van jongere vrijwilligers. Vroeger was dit 
eenvoudiger. Voor de oorlog in Mali gingen er regelmatig jonge Vlaamse stagiairs naar Koutienso. 
Ze werkten in het dispensarium of in de school. De Belgische scholen hebben, omwille van de oorlog 
in Mali, deze opleidingsvorm gestopt. Enkele ex-stagiairs zijn Fifalaleden. Zij organiseren jaarlijks 
een Tam-Tam avond voor ten voordele van onze projecten. Spijtig dat deze uitwisseling niet meer 
door kan gaan want ze was bijzonder leerzaam voor beide partijen.  

2. Een andere bekommernis: zijn er meer duurzame middelen en/of projecten om bepaalde 
problemen te kunnen aanpakken? Hierover is er contact en overleg met het NETWERK MALI, een 
20-tal organisaties die in Mali werken. Dit jaar gaat Gi Leoni naar Mali om een aantal doelen en 
plannen rechtstreeks te bespreken. We wensen hem een veilige reis. 

3.Verder zijn we natuurlijk al een tijd aan het nadenken over de opvolging van Zr Suzy. Ondertussen 
hebben we mede daarom meer contact met andere personen, zoals leraars, verantwoordelijke van 
het CAP enz. (inspectie en ondersteuning)  

4. In België nemen we regelmatig deel aan markten en festiviteiten. We geven informatie en 
verkopen Malinese producten. Elk jaar organiseren we een eetdag op het moment dat Zr Suzy hier 
is-tenminste als haar gezondheid het toelaat-. Zij vertelt over de toestand in Koutienso en San én 
over onze gezamenlijke projecten. Op die manier kunnen onze sympathisanten meevolgen wat er 
gebeurt. In die periode vergadert het bestuur met Zr Suzy over de lopende projecten en gaan we na 
wat de noden en mogelijkheden zijn voor verdere samenwerking.  
 
Verschillende leden van Fifala nemen in hun gemeente deel aan de Gemeentelijke Raad voor 
Internationale-/Ontwikkelingssamenwerking. Hier in Lubbeek volgen we de vergaderingen van de 
Gris en werken we mee aan activiteiten zoals Afrikaans Filmfestival, Octaafgebeuren, (H)eerlijke 
markt en het werken rondom de SDG’S. 
 
Met vriendelijke groeten, dank en steeds bereid om meer informatie te geven.  
Magda Heireman, ondervoorzitter Raad van Bestuur Fifala,  
Horenbosweg 5, 3210 Lubbeek 

Halaai Xale Gambia 

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

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

 
 
 

 

VOORSTELLING HALAAI XALE GAMBIA 

Halaai Xale staat voor ‘Welkom kinderen en is een vzw die kleinschalige projecten wil realiseren in 
Gambia West-Afrika, met de focus op continuïteit en duurzaamheid. Een aantal jaren geleden zijn 
we eenvoudig gestart met de ondersteuning van een school in Gambia. Ondertussen richten we 

mailto:costermans.astrid@gmail.com
https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia
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onze volle aandacht op het dorp Kartong in het uiterste zuidwesten van Gambia, waar de lokale 
bevolking in zijn levensonderhoud probeert te voorzien door landbouw, visvangst of het uitoefenen 
van een lokale ambacht zoals timmerman of smid. We steunen de gemeenschap reeds enkele jaren 
met o.a. kledij, fietsen, klein meubilair, … Bijkomend zorgen we voor kinderen met specifieke noden 
door bv. het ter beschikking stellen van een rolstoel, en dergelijke....   Kartong is  niet alleen het 
geboortedorp van onze coördinator, Batou Manneh, maar het dorpje behoort ook tot de armste 
dorpen in Gambia. In het dorpje Kartong ondersteunen we de gemeenschap met een Women's 
garden, een groentetuin voor en door de vrouwen. Met de verkoop van de door hun geteelde 
groenten kunnen de gezinnen hun levensstandaard verhogen. Daarnaast is er een dagopvang of 
‘Children’s Garden met speeltuin, kinderopvang en de geplande uitbouw van een Nursery school. 
De bouw van een kleuterschool werd opgestart. Halaai Xale  bestaant uit 3 bestuurders en een 10-
tal vrijwilligers uit Lubbeek. De vzw is erkend als één van de ‘goede doelen’ van de Koning Boudewijn 
Stichting (KBS). In Gambia behartigd Batou Manneh onze belangen en coördineert ter plaatse het 
project. 
 
Contact: Astrid Costermans, costermans.astrid@gmail.com 
https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia 

 
Pieter en Astrid SERMEUS – COSTERMANS 
Grotendries 2 
3210 LUBBEEK 
Tel: 016/63 44 47 
GSM Pieter: 0495 59 29 43 
GSM Astrid: 0498 78 72 92 

JAAROVERZICHT 2019 

Als je ons vraagt om het voorbije werkjaar van Halaai Xale in enkele woorden samen te vatten, dan 

passen woorden als druk en intens, maar ook succes en vervulling. De eerste fase in ons Children's 

Garden project, de kinderopvang/pré-school werd gerealiseerd. 

In januari 2019 nam Astrid zes weken verlof zonder wedde en reisde af naar Gambia om de 

kinderopvang op te starten en te openen. De speeltuin werd uitgebouwd in hout door de lokale 

timmerman, aan de hand van voorbeelden en foto’s uit België. De gebouwen werden gemetst en 

afgewerkt door de aannemer Mohammed met vooral tewerkstelling van mensen uit het dorp.  We 

stuurden een grote containerlading met vooral materiaal voor de kinderopvang op. Alles werd in 

gereedheid gebracht en de kinderopvang/pré-school officieel geopend. De doelstellingen van het 

project hebben we vastgelegd in een educatief plan. We streven naar basiseducatie, structuur, 

basishygiëne, voedselvoorziening en tewerkstelling. En zo gingen we van start.  Ondertussen draait 

de kinderopvang en speeltuin al bijna een jaar. We volgen het project nauwgezet op, zo kunnen we 

bijsturen waar nodig. 

Dagelijks vangen de begeleidsters een 30-tal kindjes op. Hun leeftijd varieert van een aantal weken 

tot 4 jaar. We zien ook dat de opkomst van de kinderen niet constant is, de reden hiervoor ligt bij 

de (niet-constante) financiële draagkracht van de ouders. Voor de opvang betalen de ouders per 

dag 5 eurocent, maar dit is voor de allerarmsten soms nog te hoog. Hiervoor krijgen ze verzorging, 

spelmomenten, … en ’s middags warm eten. Dit voedselproject is financieel zelf-bedruipend, dankzij 

mailto:costermans.astrid@gmail.com
https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia
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de inkomsten; de loonkost wordt gedragen door Halaai Xale. Voor de tewerkstelling van 10 

personen komt dit uit maandelijks op 600 euro. 

De tweede fase, de bouw van de school, wordt het sluitstuk van het Children's Garden project. Dit 

speelt in op de vraag naar onderwijs vanuit de gemeenschap van Kartong. Zelf geloven we hier zeer 

sterk in. De kinderen krijgen zo de kans om zich te ontplooien door te leren lezen, schrijven en 

rekenen. Zo bouwen ze aan een betere toekomst voor zichzelf en zoals de Alkalo, het dorpshoofd, 

zei: ‘Dit verandert de toekomst van de gemeenschap.’ De kinderen van Kartong die onderwijs 

kunnen genieten, zullen de eerste zijn die anders in het leven staan. 

Gezien deze uitgesproken vraag en dankzij de bredere steun die we in 2019 mochten ervaren, 

beslissen we in de loop van 2019 om met de bouw van de school te starten; het 'momentum' is er. 

Ondertussen werken we hier en zeker in het werkjaar 2020 verder aan de nodige voorbereidingen 

zoals het schrijven een 'mission-' en een 'vision-statement', een schoolreglement, het creëren van 

een schoolbadge, een uniform, … Ons streven is om de school officieel te openen in september 

2020.  

Onze Women’s garden draait op volle toeren. Gemiddeld drie seizoenen per jaar worden er 

groenten geteeld en geoogst.  Tijdens ieder projectbezoek  komen we samen om te vergaderen, 

zaden te verdelen en te bidden. De vrouwen dragen zorgen voor mekaar. Het tuinproject kent 

ondertussen voldoende stabiliteit. Sommigen onder hen zijn zelfs in de mogelijkheid om naast hun 

perceel in de Halaai Xale-tuin elders in het dorp een stukje grond te bewerken. Met vallen en 

opstaan leren we de vrouwen tussendoor ook confituur maken, soep koken, … Het belangrijkste is 

dat ze in staat zijn voor zichzelf te zorgen, onafhankelijk kunnen werken en zo kunnen bouwen aan 

een beter leven. 

WE ORGANISEERDEN VOLGENDE ACTIVITEITEN 

- mei: 5de Infomoment met Ontbijtbuffet  
-  juni: wereldmarkt Lubbeek  
- augustus: stand op de zondagsmarkt te Heverlee, straatverkoop wafels 
- oktober: Infoavond met Pastabuffet in zaal Libbeke 
- oktober: Deelname (H)eerlijke markt Lubbeek 
- december:  stand op  kerstmarkt Sint-Joris Winge en acties van sympathisanten tijdens de 

warmste week.; kerstmarkt Heilig Hartinstituut Heverlee 
- Educatieve acties in scholen: 

o Middelbare school SJIB Betekom, op woensdag 27 februari en vrijdag 1 maart; 11 
sessies 

o Heilig Hart-Instituut, donderdag28 februari 
o Vrije Basis School Lubbeek, maandag 16 december 

WE VOLGDEN VOLGENDE SEMINARIES EN BIJSCHOLINGEN 

- 2 maart: zesde Dag van de 4de Pijler met als thema: 'Partners voor een duurzame 

toekomst'. 

- 15 juni: volgen seminarie over de vernieuwde vzw-wetgeving door onze penningmeester 

- 23 november: vorming door steunpunt 4de pijler i.s.m. provincie Vlaams-Brabant: “fondsen 

werven in het Zuiden” 
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INLEEFREIS 

In juli gingen 3 personen mee tijdens ons projectbezoek, waarvan een leerkracht lager onderwijs 
en een studente kleuteronderwijs. Zij gaven praktijk bijscholingen aan de begeleidsters van de 
kinderopvang. 
 

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN – SDG’S 

Met onze 2 grote projecten in Kartong helpen we onderstaande doelstellingen te bewerkstelligen: 
 

             
 

ONS STEUNEN? 

Storten en hiervoor een fiscaal attest ontvangen kan op onze KBS projectrekening : BE10 0000 
0000 0404 en vermeld ++128/3041/00078++++ 
  
Halaai Xale ontving € 1.134 projectsubsidie in 2019 

‘Hands in Action’ Filipijnen 

Contactpersoon: Dirk Nijs 
familie@nijs.org 

 

We ontvingen geen jaarverslag van 2019. 

Kisangani vzw 

Contactpersoon: Wouter Gevaert en Rina Robben,  
brabant@kisangani.be 
 

TWINTIG JAAR 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 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.  
 

mailto:familie@nijs.org
mailto:brabant@kisangani.be
http://www.handsinaction.be/index.html


J a a r v e r s l a g  G R I S  2 0 1 9  

3
3

 

 

IN BELGIË 

Kisangani vzw heeft haar 20° verjaardag op 9 november 2019 gevierd met een namiddag vol 
interessante voorstellingen en debatten. Meer dan 120 mensen zijn hiervoor naar Leuven afgezakt. 
 

In de woorden van Hugo Gevaerts, oprichter en oud-voorzitter van de vzw,: “In de jaren 
tachtig kon ik als hoogleraar en later als decaan van de Faculteit Wetenschappen van de 
Universiteit van Kisangani, een goed team uitbouwen. Met deze groep enthousiaste 
professoren en assistenten heb ik in de jaren 90 de eerste projecten opgezet. Congo 

zakte toen zo snel weg dat we de ondervoeding bij kinderen dagelijks zagen toenemen. We vonden 
het onze plicht om de nodige initiatieven te nemen. Vanaf 1999 hebben we de werking in een vzw 
ondergebracht. Hierdoor konden we verder groeien en de nodige continuïteit waarborgen.” 
  

Tijdens de studiedag van 9 november kwamen de wetenschappelijke, maatschappelijke 
en politieke aspecten van het project aan bod. De verantwoordelijke van de projecten 
in Kisangani, Muvatsi Paluku, lichtte de werking van het project  toe en schetste de 
impact hiervan op de samenleving. 

 
Uit het wetenschappelijke debat tussen de professoren Jean-Michel Rigo, Rony Swennen en Geert 
Hasaert bleek dat we in Europa nog veel kunnen leren van het Afrikaanse ecosysteem : het 
bodemsysteem is er veel diverser dan in België. Door slim gebruik te maken van dit systeem zijn er 
geen pesticiden nodig, noch kunstmeststoffen. 
 
“Kan Tshishekedi als niet verkozen president toch nog de nodige veranderingen realiseren”. Dit was 
de centrale vraag in het politieke debat met Peter Verlinden, Karel De Gucht en Zana Etamabala.  
Volgens deze deelnemers is het antwoord twijfelachtig. Karel De Gucht gaf aan dat zelfs voor een 
volledig legitiem verkozen president het al niet evident zou zijn, laat staan voor de huidige. 
Aanvullend hangt de schaduw en de macht van Kabila boven het huidige presidentschap. 
 
De politieke en sociale context maakt het voor Kisangani vzw er niet makkelijker op. Zana Etambala 
vergeleek de Congolese politiek met de Europese : in Congo gedragen politici zich als roofvolgels die 
hoog boven de mensenmassa rond cirkelen om dan plots naar beneden te suizen en alle konijnen 
en kippen te grijpen om dan weer te verdwijnen; in Europa zijn politici eerder kippen, als ze 
weglopen blijven er tenminste eieren achter. Peter Verlinden wees op zijn beurt op de toch nog 
sterk gecentraliseerde machtsstructuur. Die situatie draagt er volgens Verlinden toe bij dat de 
corruptie op alle niveaus gemakkelijk in stand kan worden gehouden. 
 
Naast deze infonamiddag werden er in België verschillende acties opgezet in het kader van de 
warmste week: een wandeling in Kortessem, twee concerten in Bilzen en een ontbijt in Zottegem. 
In totaal bereikten we meer dan 400 mensen. 
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In Lubbeek waren we aanwezig op de (H)eerlijke markt met een infostand waar 4 vrijwilligers uitleg 
over de projecten gaven aan geïnteresseerde bezoekers. 

IN KISANGANI 

Ondanks preventieve zorg en aandacht voor hygiëne werd de varkensstal bij de school van 
Batiamaduka in het najaar getroffen door varkenspest. De dieren moesten worden afgemaakt en 
de stal grondig gedesinfecteerd.  
Om alle risico’s te vermijden werden ook de andere voorbeeldvarkensstallen tijdelijk gesloten. Er 
werden geen bezoekers toegelaten.  
Ondertussen is de situatie volledig onder controle en zijn de stallen weer allemaal operationeel. 
 
Voor de school van het eiland Mbye werd een kleine prauw aangekocht.  
 

De speelplaats van de school van Massako werd voorzien van 
schaduwbomen (waaronder ook fruitbomen). Net als in de twee andere 
scholen, is de verdeling jongens/meisjes 50/50. Meisjes krijgen op deze 
manier meer kansen, worden niet thuis gehouden om te helpen in het 

huishouden en worden evenmin vroeg uitgehuwelijkt. Er zijn nieuwe WC’s gebouwd, zodat er 
momenteel voldoende WC’s voor jongens en meisjes zijn.  
 
De opbrengst van de visvijvers in Ngene Ngene was opnieuw ondermaats. Er wordt ter plaatse 
bekeken wat de oorzaak hiervan is.  
 
Uitgebreidere informatie over onze projecten ter plaatse kan u vinden op www.kisanganivzw.be. 
 
Vzw Kisangani ontving € 1.134 projectsubsidie in 2019 

Rwanda weeskinderenproject 

Mwana Ukundwa ‘geliefd kind’ 

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

SENSIBILISERINGSAKTIVITEITEN MWANA UKUNDWA 2019 

Januari 2019: vertellen over  het project Mwana Ukundwa met interactie in alle klassen van de 
lagere school VBS De Linde. Nadruk op zich inleven in de context van Afrikaanse kinderen. Sterzingen 
(in kleine groepjes door de straten van Linden) met VBS De Linde voor het project. 
 
April 2019: we bezoeken Rose, de bezieler van het project, met enkele personen in Utrecht.  
 
Weekends 31 augustus-1 september en 28-29 september 2019 krijgen we de kans om het project 
voor te stellen in de Universitaire Parochie te Leuven. De opbrengst van de collecte is dan voor 
Mwana Ukundwa. 
 
5 oktober 2019: we verzorgen een werkwinkel  over Mwana Ukundwa op de Missio-dag voor de 
plechtige communicanten van Vlaams-Brabant, waar ook plechtige communicanten van groot  
Lubbeek deelnemen. 

http://www.kisanganivzw.be/
mailto:dirk.maes15@telenet.be
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26 oktober: (H)eerlijke markt Lubbeek. 
 
November 2019: onze jaarlijkse nieuwsbrief wordt verstuurd naar familie, vrienden en 
sympathisanten. 
 
December 2019: verzamelen van (kinder)kledij en laptops (3) voor evaluatiereis naar project in 
januari 2020.  
  
 
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 € 1.134 projectsubsidie in 2019 

VZW Nicamig@s in Nicaragua 

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

 
 
 
Vzw Nicamig@s ondersteunt vanuit de noden van de kansarme bevolking van Nicaragua 3 
basispijlers nl. gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerking 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 (SDG 16) 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 transfertkosten.  
 
Sinds april 2018 zijn er onrusten ontstaan in Nicaragua. Vele mensen in Nicaragua protesteren tegen 
het regime van president Daniel Ortega. Met als gevolg , nu nog, een dalende economische 
bedrijvigheid waardoor de levenssituatie van vele arme Nicaraguanen nog verslechtert. Om de 
fondsen ginder veilig te stellen , is het grootste deel terug overgezet naar de bankrekening van 
Nicamig@s in België. 
 
Binnen de NGO Prosalud werd in 2019 een coöperatieve opgericht, genaamd Cooprosalud. Dit was 
noodzakelijk omdat zowel het medicamenten distributieprogramma als de 2 poliklinieken 
zelfbedruipend zijn dank zij de kleine bijdragen van de patiënten. Het medicamentenprogramma 

mailto:maes.proot@telenet.be
mailto:Anne-bongaerts@hotmail.com
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bereikt een half miljoen inwoners en de 2 poliklinieken geven medische zorg aan dagelijks een 60-
tal patiënten. In maart 2019 werd een medische coördinator aangeworven, Carlos Fuentes. Hij is 
arts en legt zich toe op kwaliteitszorg en verantwoord gebruik van medicatie. 
 
 
 
 
2019 waren de inkomsten van Nicamig@s via fondsenwerving en subsidies de volgende: 

• Voor FANS : 26.529 € 

• Voor Corazones Unidos : 20.788,62€ 

• Voor Armonia Mental : 21.689€ 

• Voor Los Dulces Amigos (project Prosalud) : 3000 € 

• Voor Prosalud algemene werking : 1500 € 
 
De Monicare fiets- en inleefreis bracht 27.000€ op die verdeeld werd onder verschillende 
projecten. 
 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met SOL (Solidariteit om Leven) zodat storters die 
dat wensen een fiscaal attest kunnen krijgen voor hun gift. 
 
Daarnaast heeft de vzw  heeft 3 buitenlandse partnerorganisaties die de projecten van Prosalud 
en FANS mee steunen: 

- CALJ (Jura) : steunt Prosalud 
- Comité Lutterbach (Colmar) : steunt Prosalud 
- Cómo no (Duitsl) : steunt FANS 

 

INHOUDELIJKE PROJECTGROEPEN 
 

1. Fans:  
Dit is het langstlopende project binnen de vzw werking (sinds 1996). In totaal krijgen nu 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. De laatste jaren is 
er steeds een lichte stijging van het aantal schoolbeurzen. Structureel hoort dit project in 
Nicaragua onder de NGO Tierra Buena in Terrabona. Gedurende het lopende jaar volgt de 
werkgroep dit project op. Voortdurend worden lijsten bijgehouden, brieven van de kinderen 
uitgedeeld,nieuwe kinderen opgenomen, anderen die afvallen,..... 
In 2019 werden 4 kleine schooltjes in de bergen met zeer weinig educatieve middelen 
opgenomen in het project. Door hen ook te steunen krijgen nu 90 kinderen hun 
schoolmateriaal en de leerkrachten het nodige educatieve schoolmateriaal. 
 

2. Corazones Unidos (CU)  
Corazones Unidos ondersteunt sinds 2011 inhoudelijk en financieel de ontwikkeling van een 
ambulant aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap in de regio Terrabona en 
Dario. Structureel hoort dit project in Nicaragua onder de NGO Prosalud in Dario. Vanuit de 
ontzettende nood aan opvang en begeleiding van mensen met een handicap in Nicaragua, 
wilt dit project tegemoetkomen aan deze schrijnende tekorten en in samenwerking met de 
werkgroep van Nicamig@s werken aan een kwalitatieve hulpverlening voor deze doelgroep. 
In 2019 kregen 401 kinderen en jongeren een aanbod van ofwel kinesitherapie, 
ergotherapie, logopedie, materiële hulpmiddelen, medische verzorging of de nodige 
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medicatie. 60 kinderen met een zware handicap krijgen thuisbegeleiding. De ouders konden 
twee vormingsmomenten volgen. Een 15 à 20 jongeren met een verstandelijke handicap 
kregen de mogelijkheid om aan hun sociale vaardigheden te werken via het 
activiteitencentrum. 
 

3. Armonía Mental (AM)  
In 2019 werden 511 personen met zware psychologische of psychiatrische problemen  
regelmatig opgevolgd. Knelpunt blijft hier de beschikbaarheid van de nodige medicatie.  
45 gezinnen kregen psychiatrische thuisbegeleiding.  
Dit project kreeg  1134 € steun in 2019. 

 
 

Naast deze 3 projectgroepen blijven we de talrijke basisgezondheidsprojecten van de NGO Prosalud 
verder ondersteunen, zijnde de 2 poliklinieken, het labo, de zelfhulpgroepen diabetici, de vrouwen 
met risicozwangerschappen,...  
 
We zijn nog steeds in heel Vlaanderen vertegenwoordigd in tal van, al dan niet zelfstandige 
werkgroepen en organisaties en proberen zoveel mogelijk aan informatie, educatie en sensibilisatie 
te doen aangaande de projecten in Nicaragua. Hiervoor schrijven we brieven, onderhouden we 
contacten met sponsors, maken PP presentaties, folders, foto- en ander visueel materiaal aan. Op 
die manier proberen we de stem van de arme Nicaraguaan via Dr. Toon Bongaerts te zijn. Dit 
gebeurt tijdens standjes op allerhande infobeurzen, festivals, lezingen in scholen, voordrachten in 
service-clubs, deelname aan overlegmomenten allerhande, deelname aan de plaatselijke GRIS…  
 
Het is erg belangrijk dat communicatie, transparantie en duidelijkheid onmisbaar zijn 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. 
 

KORT OVERZICHT VAN EEN AANTAL ACTIVITEITEN  IN 2019 
 
Hieronder volgt een overzicht van een aantal activiteiten die Nicamig@s in 2019 organiseerde 
voor haar interne werking en activiteiten waar we mee naar buiten traden met informatie, 
educatie en inhoudelijke expertise: 
INTERN: 

- Nieuwjaarslunch voor alle vrijwilligers van Nicamig@s 
- Het kerncomité van Nicamig@s kwam 2 keer samen : 16/02– 11/04-22/10 
- De Algemene vergadering had plaats op 04/04 
- De werkgroep Corazones Unidos vergaderde op 05/02– 15/10 
- De werkgroep Armonía Mental vergaderde op 29/01 – 15/10 
- De werkgroep Monicare : 23/03 – 06/08 - 25/08 – 27/10 
- Voorbereiding infonamiddag 04/05 - 11/04 – 16/04 

 
EXTERN: 
Voor Armonía Mental :  

- 03/05 : Afrika Filmfestival Lubbeek 
- 22/08 : Rommelmarkt in Kortenberg 

Voor alle projecten: 



J a a r v e r s l a g  G R I S  2 0 1 9  

3
8

 
- 04/05 : Infonamiddag in Pelt voor sponsors, sympatisanten, geïnteresseerden. 
- 28/05 : Voorstelling vzw Nicamig@s in de secundaire school van Veurne. 
- 06/06 : AV Gris Lubbeek 
- 10/07 : wereldfeest in Lommel 
- 04/09 : vergadering Nicaraguacomité Sint-Truiden 
- 07/09 : Infodag deelnemers Monicare 2019 
- 27/10 : Oefentocht fiets deelnemers Monicare 2019 
- 16/11 tot 1/12 : Monicare 2019 
- 17/12 : AV Gris Lubbeek 

 

Voor verslag : Anne Bongaerts, voorzitter vzw Nicamig@s 
www.nicamigos.be 
 
Nicamigos ontving 1134 euro projectsubsidies van de GRIS 

Palestijnse Circusschool 

Contact: Helene Huybens 
joris_devlieghere@hotmail.com 

 

 

 

WERKJAAR  2019 

In 2019 mochten en konden wij, ook dankzij de G.R.I.S, opnieuw de school steunen.       

Zo vertegenwoordigden wij de School op verschillende evenementen in onze eigen gemeente  en 
ook daarbuiten, met een infostand rond enerzijds, de problematiek van het, helaas al 72 jaar oude 
conflict rond de Palestina- Israël verhoudingen en de reeds 53jaar lange bezetting van Palestina en 
anderzijds omtrent de werking  en activiteiten van de school .  

Wij ondersteunen de school omdat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan omdat de 
kinderen van Palestina de kans krijgen zich te ontplooien en te ontspannen.  

Daarom waren aanwezig  bij en op volgende events en organisaties:  

17 maart          De  “Palestijnse Zondag”   in het Wildemanspark in Herent  

  8 mei             Bij de inhuldiging van de nieuwe beiaard ( the peace- bells )  in de 

                        Abdij van Park in  

  9 juni             De wereldmarkt – octaaf –  in Lubbeek  

16 oktober       De H-Eerlijke markt in Libbeke  Lubbeek      

19 november   De Vredesmarkt in Oud- Heverlee   

14 december   De alternatieve kerstmarkt in Leuven  

15 december   De alternatieve kerstmarkt in Leuven  

 

 En, in samenwerking met het Klaprozenproject, : 

http://www.nicamigos.be/
mailto:joris_devlieghere@hotmail.com
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29 juni             Het Klaproos- en Akkerbloemenfestival in Heers  

November       Twee avonden in Hasselt bij een lezing en een tentoonstelling  

                        rond de verdwenen ( vernietigde ) )  Palestijnse dorpen in Israêl .   

8  december    Ambachtelijke Kerstmarkt in Wakkerzeel  

Verder hebben wij de bijeenkomsten van de Gris zeer actief bijgewoond . 

 

Maar belangrijker is wat de Palestijnse circusschool zelf verwezenlijkte in 2019. 

De Palestijnse circusschool kon in 2019 opnieuw terugkijken op een zeer druk en productief jaar, 
getrouw aan hun visie en missie . 

Visie    :   Een vrij Palestina waarin Palestijnen zich inzetten in een dynamisch, cultureel en artistiek 
leven, Creativiteit, vrijheid van mening en spreken en verscheidenheid ( diversiteit ) zijn de 
belangrijkste pijlers van-  en voor een rechtvaardig  vrij en inculusieve gemeenschap .  

Missie   :   Door aanleren, creëren ,optreden en bekend maken van de klassieke- en hedendaagse 
circuskunst wil de  school  de creativiteit, de sociale en fysieke mogelijkheden van de Palestijnen 
versterken en dit als doel hen in te zetten en te versterken om constructieve  actoren te worden 
binnen  hun  gemeenschap; om locale en internationale bekendheid en erkenning  te verwerven 
rond een  positieve Palestijnse kracht met -en ondanks hun verschillende dagdagelijkse uitdagingen.  

2019 , een  boeiend en bruisend werkjaar . 

 

 

 

 

 

 

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 
 
De wekelijkse Circuslessen in Birzeit  en 6 andere locaties,:Ramallah, Al Jazone vluchtelingenkamp, 
Jenin, Oost-Jeruzalem, Al Fara vluchtelingenkamp en Hebron. 

195 leerlingen, 64 jongens en 131 meisjes, samen met 10 leraars/ monitoren en 
leraressen/monitrices werken zich het hele jaar samen in het zweet .  

Daarnaast werken ook, daarvoor speciaal opgeleide monitoren van de school, met 50 meisjes van 
het Girls Rehabilitation Centre in Jenin en 20 jongens van The Star Mountains and Al Nahda Centre, 
allen met een fysieke – en mentale beperking .  

Bij alle opvoeringen van de school  zijn zij actief aanwezig, binnen hun specifieke mogelijkheden 
omdat de  Palestijnse Circusschool slechts 1 groep is .   

Monitoren(trices) nemen jaarlijks deel aan binnen**- en buitenlandse workshops in een kader van  
“ train the trainers “ .   ** De school nodigt buitenlandse “expertise” uit .  

De open dagen 
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De school vindt het zeer belangrijk dat haar leerlingen, bij het einde van het schooljaar, de 
mogelijkheid krijgen om hun verworven vaardigheden te tonen aan hun families en sociaal netwerk. 
Dit jaar waren er 1250 toeschouwers.   

De zomerkampen  

De zomerperiode laat de school toe om meer doorgedreven  en professioneler te werken met de 
leerlingen.. Eigen trainers en trainers van het buitelnland ( in residence bij de school ) werken er 
zeer intensief met  60 studenten. Bij het afsluiten organiseerden ze 11 maal een “ mobile 
circusschow “ op 9 locaties voor 3000 enthousiaste toeschouwers. 

 

ARTISTIEKE ACTIVITEITEN EN EVENTS  
 
De productie  coffee in town, werd opnieuw opgenomen .     werd opnieuw opgenomen . Van 
augustus tot april 2019 bereikten ze niet minder dan 14 900 toeschouwers.  

 

De productie Sarab of luchtspiegeling .  

 

Het schrijnende verhaal van alle vluchtelingen over de hele wereld.  

“ Jongleren tussen hoop en wanhoop ” 

We were forced.   
We had no other options. 
Dragged to an uncertain end, on a road full of obstacles and checkpoints we could barely pass. Our 
destiny unknown. 
During the long and rough journey, we kept dreaming of the moment we would arrive. Continuing 
our path towards an illusion. 
Finally, we arrived. 
Have we reached our goal? What do we want? 
After floating earth and oceans we arrive to the unexpected. 
It really was nothing, but a mirage.  

Met dit gedicht en de voorstelling SARAB of Luchtspiegeling, drukken de artiesten van de Palestinian 
Circus School de gevoelens van miljoenen vluchtelingen uit. SARAB gaat over de schrijnende situatie 
van vluchtelingen over de hele wereld. 

De zeven performers gebruiken hun jongleer-, klim- en acrobatische kunsten om hun eigen 
geschiedenis uit te drukken. En om stil te staan bij de blijvende betekenis van hun lot, tot op de dag 
van vandaag. SARAB is een prachtige voorstelling over wanhoop en hoop, die raakt tot op het bot. 

  

2019 bracht hen naar Barcelona, Zurich, Jena en Brussel . Voor zo samen 3000 toeschouwers. 

Coproductie met clowns without borders   ( Frankrijk )  

Een co-productie en en reeks van 18 voorstellingen overal in Palestina en de bedouinen- 

gemeenschappen met samen 11 424 toeschouwers.   

 

SAMENWERKING MET VERSCHILLENDE PARTNERS  



J a a r v e r s l a g  G R I S  2 0 1 9  

4
1

 
 
Optredens en  vertegenwoordiging in debatten,  lezingen en ….. op 27 locaties waaronder: British 
council Jeruzalem,  Birzeit mall, Asthar theater, Ramallah Cultural Palace, Jericho Carnaval parade, 
Birzeit University, palestine Olympic Committee, Palestine Museum, Latin School Birzeit, 
…................. 

INTERNATIONALE SAMENWERKING  

Opleidingsprograma's, Uitwisselingen met circusscholen,( waaronder Circus zonder handen van 
Molenbeek ) Brave Kids in Poland, Presence et Actions culturelles Belgium, Giosef Torina Italy, Giz 
Jordan, Clowns without borders France , Sikelboy Danmark, Dance Academy Italy …..............  

 

INTERNE PERMANENTE OPBOUW VAN “CAPACITY”  

Leren , workshops, internationale ervaringen , uitwisselingen,   

Een voort - durend open oog voor veruiming, verbetering, ver”werelden”  . 

 

De Palestijnse Circusschool ontving 1.134 euro projectsubsidie in 2019.
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Suyana Peru en Puriy 

Contactpersonen:  
Deblauwe Francis fdbgm@hotmail.com en Jozef Corveleyn  
 
Suyana is Quechua (oorspronkelijke taal) voor ‘hoop’. Via intense 
samenwerking met onze zuster NGO ter plaatse, Padma Perú (zie 
http://www.padmaperu.com), steunt Suyana Peru projecten die op een duurzame manier het 
welzijn van de allerarmste inwoners van de sloppenwijk Villa El Salvadór bevorderen. 
 

2019 
 
In het afgelopen jaar 2019 werd er door onszelf in België en door onze zuster-NGO, Padma, vooral 
ingezet op de volgende activiteiten en zorgpunten: 
In januari – februari ging zoals in 2018 veel aandacht naar de Speelpleinwerking (vacaciones 
divertidas): aan een groep van ongeveer 76 kinderen en jongeren geven onze medewerkers, met 
de hulp van vrijwilligers (studenten van bevriende universiteit in Lima) een brede waaier van 
creatieve activiteiten, gaande van dans tot tekenen en muziek maken, alsook gewone speel –
activiteiten zoals in onze Vlaamse speelpleinwerking. Daarvoor moet er vooral materiaal 
aangekocht worden en plaats worden gereserveerd in parochiale lokalen die we voor gratis mogen 
gebruiken. Ook een groot speelveld in de buurt van de hoofdkerk wordt ter beschikking gesteld. 
De nieuwe psychologe/psychotherapeute, Carmen heeft zich in de loop van 2019 zeer degelijk 
ingewerkt. Zij heeft zich,  naast haar voltijdse bezigheid in onze consultatie, in haar eigen tijd 
ingezet voor een bijkomende opleiding psychotherapie. Gezien haar thuissituatie en haar niet 
overdreven loon, hebben we vanuit Suyana deze opleiding financieel gesteund. Het is een 
investering in de toekomst; zij heeft ook heel wat organisatorisch talent, en staat hiermee onze 
directrice goed terzijde. 
 

EEN EIGEN HUIS : CASA PADMA 

Gezien de uitbreiding van de activiteiten van consultaties en van workshops voor de bewoners van 
ons district (traumaslachtoffers, jonge gezinnen met opvoedingsproblemen, jongeren met leer- en 
gedragsproblemen, etc.) werd er in 2017 al voor geopteerd een grotere ruimte te vinden die 
onafhankelijk is van het Medisch Centrum waarin we tot nu toe werkten. Dat laatste hebben we 
behouden (één kleine consultatieruimte) en er is een hele benedenverdieping van een tamelijk 
groot huis in de buurt afgehuurd van de parochie. De verhuis werd voltooid in de overgang van 
2018-2019.  
De overgang is succesvol verlopen; het team voelt zich er helemaal thuis en benut volop de 
gegeven nieuwe mogelijkheden.  
   
 

OPBOUWEN EN VERSTERKEN VAN GEMEENTELIJKE EN NATIONALE INSTANTIES 
 
In 2019 besteedde onze NGO Padma ook veel aandacht aan het ontwikkelen van nieuwe en stevige 
banden met allerlei officiële organisaties, gemeentelijk (gemeente is 600.000 inwoners!) en 

mailto:fdbgm@hotmail.com
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nationaal: ministeries van gezondheid, van de vrouw en het kind en van justitie (ivm. risico-
jongeren) en met andere NGO’s die in onze buurt werkzaam zijn: er zijn 13 verbanden gecreëerd.  
Een van de medewerksters van Padma (Marianela) gaat nu wekelijks naar diverse vergaderingen 
op de gemeente, om een vinger aan de pols te houden bij verschillende werkingen die gericht zijn 
op de zwakke positie van de vrouwen en op het versterken van de weerbaarheid van jongeren.  
 
Daarnaast houdt de directrice Elizabeth (geholpen door Marianela) ook contact met kantoren van 
het ministerie van justitie in het eigen district (‘gemeente’) alsook in een naburig district (Villa 
Maria del Triunfo). Deze instantie wil preventief werk met risico-jongeren door middel van 
workshops en dergelijke, laten uitvoeren door onze NGO. Wij gaan daar positief op in.  
 
Er werd ook veel aandacht besteed aan allerlei vormen van samenwerking in de  
gemeenschapswerking.   
 

VOORNAAMSTE KERNACTIVITEITEN NGO PADMA 
 
De voornaamste kernactiviteiten van de Peruviaanse NGO Padma mogelijk gemaakt door de inzet 
van Suyana-Peru (België) zijn: 
 
1. Consultatie en psychotherapie in het medisch centrum én voornamelijk in eigen (nieuw) Casa 
Padma 

✓ Psychotherapie en Psychologische adviezen en counselling 

✓ Personen bereikt : 555 

✓ Aantal consultaties/zittingen: 2471 

 
De activiteiten onder nrs 2 – 5 is voornamelijk PREVENTIEF WERKEN. Daar heeft de NGO stevig op 
ingezet gedurende 2019. Zo bereikt men meer mensen en leidt de geleverde inzet tot meer nuttige 
resultaten op termijn. 
 
2. Workshops (preventief werk) : 

1. Voor ouders : positief opvoeden (niet met geweld eerst). Deelnemers: 30 ongeveer 
2. Stress-management : deelnemers: 68 (een onverwacht groot succes; diverse groepen 
gespreid over het jaar, in diverse onderdelen van de parochie en omgeving) 
3. Voor jongeren (werken aan zelfbeeld, identiteit, toekomst, zingeving, 
agressie…). Deelnemers: 30 
 

3. Vrouwenkring: verder in ontwikkeling 
 
4. Begeleiding van personeel van Sociale werkplaats, Puriy 
 
5. Scholenwerking : consultaties en werkgroepen voor leraars, leerlingen (248 deelnemers) en 
ouders (52 ouders). Hier stellen wij ook een ernstige groei vast in het bereik van deze activiteit. 
 
6. Casa Hogar : hulp aan een tehuis bijzondere jeugdzorg (therapie aan kinderen en begeleiding 
van personeel). Psychotherapie voor kinderen : 20 kinderen. En er werden ook systematisch, 
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opnieuw (in 2018 was dat vastgelopen op het verzet van het oudere personeel) sessies belegd (29 
in totaal) voor de begeleiding en de vorming van het begeleidend personeel.  
 
Tot slot kunnen we melden dat we de middelen van de subsidie van de Gemeente Lubbeek vooral 
verder hebben ingezet voor het verder realiseren van de noodzakelijke veranderingen in de 
werking van Padma-consultatie (nieuwe Casa Padma). 
 
Jozef Corveleyn, voorzitter vzw Suyana Peru 
Linden, 20 februari 2020 
 
Suyana Peru ontving 1134 euro projectsubsidies van de GRIS in 2019. 

SIAL - steunpunt integratie asielzoekers Lubbeek 

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

SIAL: Steunpunt Asielzoekers Lubbeek  
  

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

Ook niet-inwoners van Lubbeek zijn actief binnen het netwerk. 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 een grotere 
groep. De vluchtelingen beslissen ook 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. 
Deelname studiedagen en vergaderingen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Gastvrij Netwerk: 
-  08-02: Studielunch: Bescherming van Niet begeleide Minderjarige Vreemdelingen. VwV 
-  14-03: Ledenplatform VwV 
-  08-05: AV Vluchtelingenwerk Vlaanderen met als gaste Mieke Verrelst, UNHCR Protection 
Officer. 
-  06-06 Platform Beleid en Beweging 
-  12-09 Platform Beleid en Beweging 
-  03-10: AV Gastvrij Netwerk 
-  23-11  Dossin Kazerne. Netwerkdag Gastvrij Netwerk : Versterking van de vrijwilligersgroepen, 
inleiding tot Mind Spring met onder meer Elmira Erstukajeva als spreker en werkgroepen over 

mailto:christine.daes@telenet.be
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polarisatie met medewerkers van de Dossin Kazerne. Minister Bart Somers heeft geluisterd naar 
knelpunten die door de vrijwilligers werden aangekaart. 
-  14-11: Platform Beleid en Beweging 
-  28-11: conferentie in de Kamer Van Volksvertegenwoordigers "Voorbij de terugkeer". Over de 
problematiek van de afgewezen asielzoekers en andere mensen in precair verblijfsstatuut. Een 
verslag over deze belangrijke conferentie vind je hier: 
<https://www.vluchtelingenwerk.be/beyond-return-presentatiespr-sentations> 
-  04-12  AV Vluchtelingenwerk Vlaanderen met als gaste: mevrouw Mieck Vos, adjunct 
kabinetschef van minister Bart Somers. 
 
De samenkomsten op 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. https://www.vluchtelingenwerk.be  
De telefonische Juridische Helpdesk Vreemdelingenrecht is  gratis te raadplegen en het luik Asiel 
wordt bemand door VwV. 
 
Gastvrij Netwerk 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. https://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk  
 
Nieuwsbrieven die gevolgd worden: 
 
Verslagen van de contactvergaderingen van Myria, NGO's en asielinstanties 
Nieuwsbrieven Vreemdelingenrecht Myria 
e-fugee nieuwsbrief VwV 
In De Vlucht (nieuwsbrief voor leden van VwV) 
 VVSG ivm OCMW en vluchtelingen  
 ECRE 
ORBIT 
Vluchtelingen Onthaal Sint-Niklaas (VLOS) 
Limburgs Platform Vluchtelingen 
Vakantie voor Iedereen 
Welzijnsschakels 
 

LOKALE WERKING 
 
Materiële middelen:  
- Voor  onze zaterdagse SIAL-ontmoeting, mogen we gebruik maken van het parochiecentrum van 
Lubbeek (oude bib). We storen er niemand, hebben ruimte en een afgesloten tuintje,  kunnen 
wandelen in de nabije omgeving. 
- De parochieploeg van Pellenberg stelt een stapelruimte ter beschikking  
- 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. 

https://www.vluchtelingenwerk.be/
https://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk
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- De financiële middelen worden gebruikt voor  materiaal voor de zaterdagse SIAL-activiteiten, 
schoolkosten, opleidingskosten, humanitaire hulp; ze komen uitsluitend van particulieren die ons 
steunen. 
- Het rollend fonds van de Koning Boudewijnstichting dient voor interestvrije leningen met een 
gepersonaliseerd en soepel afbetalingsplan, op basis van vertrouwen. 
 

GIFTEN T.V.V. SIAL 2019 

Totaal van € 1269 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  

Zoals vorig jaar was er een schenking van laptops door KBC langs een werknemer van KBC . Ze 
waren vooral nuttig voor de studerende jongeren en mensen die opleidingen volgden. Ook 
hiervoor hartelijk dank! 

 
*Wekelijkse ontmoeting op zaterdagvoormiddag met Nederlandse les en kinderbegeleiding. 
Het organiseren van de vrijwilligers gebeurt met een Doodle waarvan de link doorgestuurd wordt 
naar iedereen die wil meewerken. Dit verplicht tot niets, biedt alleen de mogelijkheid om 
regelmatig, nu en dan of eenmalig mee te werken. De geïnteresseerde nieuwkomers krijgen elke 
week een email en/of SMS met een uitnodiging ofwel een bericht dat er die week geen les is. Bij 
gebrek aan voldoende vrijwilligers was er in heel 2019 slechts op 8 zaterdagen geen SIAL-activiteit. 
Door gebrek aan openbaar vervoer worden ook elke week een aantal families naar het 
Parochiecentrum van Lubbeek met de auto gebracht vanuit Binkom en vanop de Staatsbaan. 
Volwassenen die na een tijd  een officiële taalopleiding of beroepsopleiding volgen, komen niet 
meer of nog sporadisch op zaterdag. Dikwijls blijven de kinderen wel nog komen; zij waarderen 
deze spelvoormiddag en het contact met de begeleiding zeer erg.  Regelmatig vieren we een jarige 
en op 7/12 hadden we een Sinterklaasfeestje. 
 
Eenieder die interesse heeft kan komen kennismaken na berichtje aan 
<christine.daes@telenet.be> 
 
*Materiële hulp: 
-  Inzamelen en verdelen van huisraad, meubilair,  kleding ...: enkele families verhuisden van het 
LOI of van een klein appartement naar een grotere huurwoning; zij  konden starten met een basis 
aan huisraad en huislinnen. Voor wie niet ver van Lubbeek ging wonen verzamelden we ook 
meubilair 
 
-  Fietsreparatie 
 
*Gezondheidszorg: 
-Huis van het Kind: 1ste en vervolgraadplegingen begeleiden.  
- Opvolgen van en zo nodig begeleiden van bezoek aan tandarts, huisarts, gynaecologe, chirurg 
gehoorcentrum, 
 
* hulp voor aansluiten bij voetbalclubs 
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* Administratieve hulp: begeleiding bij het afsluiten van brandverzekering, familiale verzekering, 
invullen van allerlei documenten ivm school, mutualiteit, huur, energie, internet, werk... 
Noot: niet alle vluchtelingen zijn leefloners; ook zij die werken hebben moeilijkheden met allerlei 
documenten. 
*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 - lassen bijvoorbeeld - 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. 
 
- Wijkwerken: zowel bij de gemeente als bij privé personen werkten vluchtelingen in dit systeem 
 
- knelpunten: 
 
1.Centrumsteden zetten soms interessante kleinschalige projecten op ivm laagdrempelige 
toegang tot werk in een combinatie van werk en taalonderwijs. 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. 
 
* Informatie doorgeven over verenigingen van mensen uit de cultuur van de herkomstlanden, die 
ijveren voor integratie en uitwisseling. 
 
* Huistaakbegeleiding  in samenwerking met de leerkracht en de zorgbegeleiding van de school. 
Dit jaar namen weer enkele mensen méér dit engagement op. Het is een niet te onderschatten 
inspanning die dikwijls gedurende jaren volgehouden wordt. Het is een zeer waardevolle  
investering in de toekomst van de jongeren. 
 
* Spontane "buddy-werking": een persoonlijk duurzaam engagement tegenover een bepaalde 
familie of persoon groeit uit de persoonlijke 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, ...  
 
*financiële hulp: 
- Familiale verzekering: voor 1 familie de eerste jaarpremie met info over het belang om zelf de 
volgende jaren deze verzekering verder te zetten  
-   schoolkosten NBMV  
- installeren van Office programma op laptops van schenking KBC 
- materiaal fietsreparaties 
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- aankoop vakantieboekjes 
- humanitaire hulp aan 2 families 
- uitdelen van appels en peren: fruit is relatief duur en is bij de discounters niet altijd van goede 
kwaliteit. We kopen het fruit bij plaatselijke telers en wie behoeftig is, krijgt het gratis. De anderen 
betalen de inkoopprijs 
- materiaal en versnaperingen Nederlandse les en kinderbegeleiding 
 
*Leningen: 
- aankoop matras 
- volgen van praktische rijopleiding 
- 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 online verkoop, rechtstreeks bij bv. Standaard boekhandel. 
 
*Juridische-administratieve hulp:  
- Samenwerking met advocate voor Afghaanse vluchteling die uiteindelijk in beroep een 
beschermingsstatus verkreeg door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Nadien bleek de 
beslissing niet digitaal ingevoerd te zijn en zijn er een aantal telefoontjes en e-mails nodig geweest 
naar de RVV, het CGVS en DVZ om dit in orde te brengen. 
- Een minderjarig neefje van een Iraakse familie leed op het eiland Samos onder de ontbering en 
slechte behandeling in het overvolle kamp. Hij werd in bescherming genomen door een NGO, die 
het visum regelde om hem bij zijn familie in Tienen te laten overbrengen. Dit heeft proces heeft 
vele maanden geduurd en we waren per mail de go-between tussen de Engelstalige sociale 
medewerkers en de Engels-onkundige Iraakse familie. Op 25 september zijn we hem in Zaventem 
gaan halen. Een voogd en het OCMW van Tienen begeleiden hem en zijn familie nu verder. 
 

OCMW 
- Een tijdelijke medewerkster  organiseerde in de zomervakantie enkele activiteiten voor de 
kinderen. 
 
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. 
 
Samenwerking met de sociale dienst voor de families in het LOI: van beide kanten zijn er 
inspanningen om het evenwicht te bewaren tussen de professionele verantwoordelijkheid van de 
sociaal assistenten en het engagement van de vrijwilligers, in het belang van de vluchtelingen. 
 
De inkanteling van het OCMW in de gemeentelijke diensten betekende een verlies van privacy 
voor de hulpvragers: men moet zich aanmelden bij de dienst Burgerzaken en wordt dan verwezen 
naar het wachtplaatsje in een zijgang. Ook aan de telefoon wordt de naam van de hulpvrager 
gevraagd.  
 
LOI werking:  
De drie LOI-plaatsen bleven bestaan in 2019. Doordat voor een hervestigde familie geen andere 
woonst werd gevonden, kreeg het huis in Binkom een statuut van noodwoning ipv LOI-statuut 
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In het algemeen is er een vlot contact met nieuw aangekomen families en wordt ons aanbod van 
Nederlands oefenen en kinderbegeleiding op zaterdag enthousiast onthaald. 
- Het grote probleem blijft huisvesting voor de families die het LOI moeten verlaten. Individuele 
contacten met sociaal voelende verhuurders leverden al enkele malen een degelijke woonst in 
Lubbeek en in Tienen,  aan redelijke prijsvoorwaarden op. Maar dit geluk hebben we bijlange niet 
altijd! 
- Voedselpakketten 
Een gemeentelijk initiatief om 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. 
 

GEMEENTE 
 
SIAL is lid van de GRIS en neemt deel aan alle vergaderingen. Het is telkens een vruchtbare 
uitwisseling tussen de vele aangesloten bewegingen, instanties en organisaties van Lubbeek. Ook 
is het een gelegenheid om onze stem te laten horen in de standpunten over de lokale mondiale 
werking.  
De gemeentelijke administratieve dienstverlening verliep minder vlot dan andere jaren door de 
moeizame vervanging van de twee gespecialiseerde beambten die met pensioen gingen.  
Er is voor de niet-Belgen uitsluitend  dienstverlening op afspraak, wat voor de recente 
nieuwkomers mensen veel tijd doet verliezen: telefoneren is er bij hen nog niet bij en alle 
verplaatsingen gebeuren met het OV. 
 
16-03: deelname aan Dag Van De Vrijwilliger 
09-06: Deelname aan Wereldmarkt op het kasteeldomein 't Serclaes, als lid van de GRIS, 
26-10: Deelname aan H-eerlijke markt 
 

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. 
 
Samenwerking met AUXILIA voor ondersteuning van overgang OKAN naar regulier onderwijs. 
In onder meer Antwerpen bieden verschillende scholen een "schakeljaar" aan om de overgang van 
de OKAN naar het regulier onderwijs te ondersteunen. Het is een manier om de talenten en de 
slaagkansen van de leerlingen te bevorderen. Nog al te veel studenten worden nu naar het BSO 
verwezen omdat hen de tijd niet gegeven is om de Nederlandse taal voldoende te beheersen en 
om  voldoende in te halen voor vakinhouden die ze vroeger nooit onderwezen kregen zoals Frans 
of Europese geschiedenis. 
 

SIAL IN DE WERELD 
 
*16/4 receptie vrijwilligers  Diversiteit Leuven 
* 08/06 Wereldfeest Leuven: bezoek met enkele families 
* 22/6 Wereldfeest Tirlemonde: met de auto naar Tienen met 2 families vanuit Binkom 
* 29-10 Refugee Walk: SIAL nam deel aan de voorbereidingen en werkte de dag zelf mee met 
enkele vrijwilligers. Een ploeg uit Lubbeek stapte mee als deelnemers en werd door vrienden en 
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familie  gesponsord. Ze gingen hier ruimschoots boven het vereiste minimum van 100 Euro per 
deelnemer.  
De sponsoring door de gemeente Lubbeek, werd na positief advies door de GRIS toch geweigerd 
door het CBS, in tegenstelling tot vorig jaar, toen dit wel werd toegestaan. Het laatste woord is 
hierover nog niet gezegd. 
 
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 en 
aan het speelgoedmuseum van Mechelen zijn gewild. 
 

NIEUWSBRIEVEN 
 
Deze worden worden verstuurd naar een 200-tal geïnteresseerden. Volgende items komen aan 
bod: 
Hulpvragen i.v.m.: 
- huistaakbegeleiding 
- vrijwilligerswerving voor de zaterdagse samenkomst om Nederlands te oefenen en de 
kinderbegeleiding 
- Huurwoningen zoeken.  
- vervoer- en begeleidingsvragen naar medische consultaties, oudercontactavonden 
- verhuishulp 
- kleding, huisraad, meubels, fietsen, PC en laptops, ... 
Nieuws over beleid aangaande vluchtelingen uit de pers,  vanwege Vluchtelingenwerk, vanwege 
Gastvrij Netwerk. 
 
SIAL wordt gecontacteerd door recente nieuwkomers en ook zeer frequent door nieuwkomers die 
we al zeer lang kennen 
- vragen ivm administratieve moeilijkheden rond verkrijgen van nationaliteit, reizen, erkenning van 
een kind, gezinshereniging, 
- psychische problemen 
- problemen in schoolloopbaan 
- problemen op het werk 
- vraag naar gegevens van deskundige en sociaal gedreven advocaten vreemdelingenrecht en 
burgerlijke zaken. 
 

VOORNAAMSTE KNELPUNTEN 
 
1. De mensen zijn niet op de hoogte van het bestaan van de instanties of de wegen daartoe of de 
werking ervan, waar ze geholpen kunnen worden: CLB, CAW, rechtstreekse contactname met de 
school (titularis, directie), OCMW, ... 
2. De dienstverlening is versnipperd en de instanties zijn beperkt in hun opdrachten en 
bevoegdheden.  
- Een blijvend 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. 
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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 ("Open School" in Leuven). Wie CVO volgt, slaagt daardoor 
dikwijls moeilijker voor het theoretisch rijexamen door problemen met de taal, niet door 
onvoldoende kennis. 
 
De integratiecursus stelt grote praktische problemen, uitgerekend voor wie een vlot traject 
doorloopt van taallessen naar een opleiding bij de VDAB en dan snel naar werk. Wie in ploegen 
werkt of weekend-werk heeft, kan deze cursus onmogelijk nog volgen. 
Door de grote verscheidenheid in inhoud van deze cursussen naargelang de lesgever, en (dus) de 
onmogelijkheid om een programma te verkrijgen kan men zich niet voorbereiden op een "centraal 
examen". Dat bestaat wel, maar wordt nergens officieel vernoemd op de Vlaamse websites. Je kan 
er alleen aan deelnemen na verwijzing door je trajectbegeleider en het is een risico: als je mislukt 
krijg je geen herkansing! 
 
Minister Somers kondigde aan om een en ander te rationaliseren en te uniformeren. Het ware 
logischer en meer respectvol geweest vanwege de Vlaamse regering om eerst orde op zaken te 
stellen vooraleer een forse financiële bijdrage te eisen voor het integratietraject. Wordt vervolgd. 
 

BESLUIT 
 
Dit jaar zal SIAL twintig jaar actief zijn als informeel ondersteuningsnetwerk voor vluchtelingen. 
We maakten de chaos van de jaren 2000 mee, toen mensen gedropt werden met leefloon, 
nauwelijks officiële ondersteuning kregen, veel jaren wachtten op een erkenning en/of 
verblijfsvergunning en jaren op de wachtlijst stonden voor lessen Nederlands. De grote 
regularisatie van 2009 bracht voor veel mensen eindelijk de mogelijkheid om een leven op te 
bouwen. Alle mensen die wij in die periode individueel hielpen, waren zeer snel aan het werk en 
hebben veelal een plaats gevonden in onze samenleving. 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. 
 
Veel vluchtelingen die door SIAL ondersteund worden of werden, werken graag mee in het 
netwerk om op hun beurt nieuwkomers te helpen 
 
De prioriteit die de huidige regering gelegd heeft op de grootschalige opvang van vluchtelingen, 
ten nadele van de kleinschalige, is zeer betreurenswaardig. 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, plooien de verschillende 
bevolkingsgroepen, ook binnen de vluchtelingenpopulatie, zich minder op zichzelf terug. De 
professionele ervaring en expertise, in samenwerking met lokale vrijwilligers, dreigt op veel 
plaatsen verloren te gaan. 
 
Er heerst grote bezorgdheid bij alle NGO's, vzw's en burgerinitiatieven die vluchtelingen 
ondersteunen, over  repressieve  reacties vanwege de overheid tegenover veel initiatieven van 
organisaties en individuele burgers die opkomen voor vluchtelingen. 
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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 vorig jaar niet door het parlement 
geraakt. Zowel politiek als vanwege de onderzoeksrechters ("wij zijn geen stempelrechters") was 
er tegenstand. Dat sommigen het voorstel weer op tafel willen leggen 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. 
 
Indien u de SIAL-werking financieel wil steunen, kan dit op naam van SIAL BE68 7340 3583 4334 
(geen fiscaal attest mogelijk). 

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 Wereldsolidariteit Leuven wordt het  
belang van deze ngo binnen de gemeente onderhouden. Vertegenwoordigers  
zijn Roland Van Criekingen en Guy Sprengers. 
 

Wereldsolidariteit, de ngo binnen Beweging.net, is vertegenwoordigd in de GRIS. 

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

STUURGROEP WS LEUVEN EN PARTENARIAAT 

 
Samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de CGTG van Guatemala, en anderzijds het ACW 
(Verbond Leuven), ACV (Verbond Leuven) en Christelijke Mutualiteit (Verbond Leuven), opgericht 
in 2004, maar die reeds in november 2008 officieel verlengd is 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 zijn nieuwe onderhandelingen gestart met de 

mailto:guy.sprengers@telenet.be
http://www.wsm.be/
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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, met duidelijke afspraken 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. Tot september was de vrijgestelde (Jacques 
Vanderborght) tewerkgesteld door Wereldsolidariteit zelf,  hij had zowel Leuven als Brussel 
onder zijn bevoegdheid. Sinds september heeft Katrien Liebaut van WSM-nationaal zijn functies 
overgenomen, in afwachting van een nieuwe regionale vrijgestelde. 

2019 was een overgangsjaar waardoor er niet voor een specifieke campagne is gekozen, wel voor 
het vieren van 100 jaar Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en voor het ontwikkelen van een 
nieuw beleid voor de komende jaren. 

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 (SDG 17). 

               

WERELDSOLIDARITEIT NATIONAAL 

 
De verschillende organisaties in Guatemala zijn opnieuw bezocht door Bart Verstraeten, 
stafmedewerker van Wereldsolidariteit 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. 

✓ 17 januari: stuurgroep  
✓ 21 januari: stuurgroep 
✓ 22 februari: stuurgroep 
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✓ 14 maart: Inspiratiedag Wereldsolidariteit in Schaarbeek; thema: 100 jaar IAO. 
✓ 4 april: stuurgroep 
✓ 30 april: Koffiebonenspel SDG’s voor de gemeenteraad 
✓ 20 juni: stuurgroep 
✓ 21 juni: stuurgroep 

 
✓ 19 september: voorstelling projectsubidie WS op de ALV van de GRIS. 
✓ 30 september: stuurgroep 

 
✓ 15 oktober: bezoek vertegenwoordiger Guatemala  (Julio Jimenez) in Pellenberg-Lubbeek 
✓ 21 november: stuurgroep 
✓ 14-15 december: ‘Andere Kerstmarkt’ Leuven, stand WS. 
 

Wereldsolidariteit ontving € 1138,46 projectsubsidie (Financiering MTC Guatemala), voor 
diensten en ondersteuning aan kwetsbare arbeiders binnen het domein van de sociale 
bescherming-recht op arbeid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J a a r v e r s l a g  G R I S  2 0 1 9  

5
5

 
GBS ‘De Stip’ Linden 

Contactpersonen: Karin Bunckens –  Bieke Verlinden 
bieke.verlinden@gbslubbeek.be 
 

  
 

 
 

 

De samenwerking die onze school, De Stip in Linden, al jarenlang heeft 
met de basisschool in Cyendajuru Primary School (sector Simbi, 
Rwanda) werd in 2019 verdergezet. De school telt intussen 20 
leerkrachten en ongeveer 1050 leerlingen, verspreid over 2 
kleuterklassen en 12 klassen in de lagere school. 
 
Professor emeritus Luk Cannoodt, de secretaris van de vzw Impore, 
blijft onze contactpersoon. Van hem krijgen we regelmatig foto’s 
doorgestuurd. Dat beeldmateriaal wordt door de klasgroepen bekeken 
en besproken, waar het kan in relatie met thema’s van 
wereldoriëntatie, bv. wonen, feesten, fairtrade, … 
 
Op 3 mei namen de leerlingen van de derde graad  deel aan het Afrika 
Filmfestival. Ze fietsten naar zaal Libbeke waar de film Binti werd 
vertoond.  Dat is een nieuwe Vlaamse jeugdfilm over de harde realiteit 
van sans-papiers, maar evenzeer over gastvrijheid en het openstaan 
voor elkaars cultuur.  
 

Ons oudercomité stond ook dit jaar 
een deel van de winst van activiteiten 
af om het project financieel te 
steunen. Dat geld maakt het de 
partnerschool mee mogelijk om de 
strijd tegen ondervoeding op een 
duurzame wijze aan te gaan.  
 

 

        

 

Op 27 juli werd in de partnerschool de nieuwe polyvalente zaal 
officieel geopend, in de aanwezigheid van de autoriteiten van het 
district Huye en de sector Simbi. Toespraken en traditionele en 
moderne dansen wisselden elkaar af. Een ouder van onze school was 
daar eveneens van de partij. Zij beloofde daarover verslag te komen 
uitbrengen op onze school, maar dat wordt iets voor 2020. 
 

 
Het project ontving € 1.134 projectsubsidie in 2019. 

mailto:bieke.verlinden@gbslubbeek.be
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GBS ‘School 3212’ Pellenberg 

Contact: directie.school3212@gbslubbeek.be 
 
Er werd geen jaarverslag voor 2019 aangebracht. 

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

GBS ‘De Stip’ Binkom 

Contact: sarah.casaer@gbslubbeek.be 
 

KINDEREN HELPEN KINDEREN 
 
De leerlingen van de 2de en 3de graad werkten tijdens de 
levensbeschouwelijke vakken een project rond Pakistan uit. Zij 
verkochten katoenen zakjes als steun voor kinderen die werken 
in steenbakkerijen in Pakistan. Zij verzamelden maar liefst € 695.  
 
Met deze opbrengst kunnen we dan ter plaatse de boeken, schriften en het schoolgeld financieren 
voor de steenbakkerijkinderen waardoor ze een diploma behalen en uit de armoede en slavernij 
geraken. 
 
Dit jaar hebben we er een nieuw project bij. Via de opgerichte naaischooltjes, waar jonge 
moeders een soort tweede kansonderwijs genieten, krijgen zij 's avonds naast het naaien ook de 
mogelijkheid om te leren lezen, schrijven en rekenen. Zij maken er ook kleren voor hun gezin en 
met de katoenen overschotjes maken ze de kleurrijke katoenen stropzakjes.  Dit zorgt voor een 
extra inkomen maar de voorwaarde is wel dat ze hun kinderen naar school sturen en niet meer 
laten werken op de steenbakkerijen. 
 
Ook over het klimaat en duurzame energie zullen we het hebben in onze uiteenzetting. 
 
Met de in het voorjaar van 2018 nieuwe progressieve regering van Imhran Khan wordt er in 
Pakistan voor de eerste keer ook rekening gehouden met het klimaat. Zware vervuilende industrie 
(waaronder ook de toxische rook uit de schoorstenen van de steenbakkerijen) moet vanaf einde 
2018 verplicht sluiten tussen 15 november en 15 februari indien ze geen aanpassingen doen 
waardoor enkel nog waterdamp de lucht in gaat en alle toxische stoffen en het roet opgevangen 
worden om verder te verwerken tot neutrale materie. In die periode van het jaar is er veel mist in 
Pakistan waardoor de zware verontreinigde lucht  de mensen in Pakistan treft. 
 
Er zijn twee internaten (meisjes en jongens) alsook twee scholen die moeten voorzien worden van 
zonnepanelen die  voldoende elektriciteit geven om 's avonds licht te voorzien in de internaten 
maar tevens om de klaslokalen en het internaat te voorzien van grote ventilatoren op 
elektriciteit.  Van april tot oktober is het er tussen 35 en 47 graden celcius. En er is 16u op 24u 

mailto:directie.school3212@gbslubbeek.be
mailto:sarah.casaer@gbslubbeek.be
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'load shedding '. Dan is er geen elektriciteit en moet men zich voorzien van alternatieve energie 
(generatoren,ups, ...). In juni kan het zo heet worden dat de scholen moeten sluiten. 
Met het plaatsen van zonnepanelen,  in Pakistan schijnt de zon 320 dagen per jaar, kan er optimaal 
les gegeven worden, is de concentratie bij de leerlingen hoger wat resulteert in betere eindcijfers, 
kunnen kinderen in het internaat met een beetje afkoeling van  een aangename nachtrust 
genieten. Elektriciteit is heel duur in Pakistan. Door zich te kunnen voorzien van alternatieve 
energie kan deze zware kostprijs enorm gedrukt worden. Deze en nog zovele andere voordelen 
kunnen verwezenlijkt worden door de plaatsing van zonnepanelen. 
 
Herbert Donckers 
Kinderen Helpen Kinderen 
Onderwijsproject Pakistan 

Sint-Martinusschool Lubbeek 

DAMIAANACTIE 
Tijdens de maand januari stond de Damiaanactie centraal. Een spreker van de actie is op school 
geweest. Hij toonde een filmpje en vertelde over de ziekten lepra en tbc.  (4de - 6de leerjaar). 
We leerden de projecten van het komende jaar van de Damiaanactie kennen.  Het thema werd 
nadien in de verschillende klassen verder uitgewerkt aan de hand van werkboekjes .  Ook de 
lagere leerjaren werkten dit uit in de klas, maar dan op een manier die meer aansluit bij hun 
belevingswereld en leeftijd.  
 

DRIEKONINGEN ZINGEN 
Deze kinderen van het eerste en vierde leerjaar zijn op 6 januari naar buiten getrokken en 
hebben deur aan deur hun driekoningenlied gezongen.  Op deze wijze steunden we een project 
rond Muco.   

 
BROEDERLIJK DELEN 
We kozen er in de werkgroep pastoraal voor om tijdens de vastenperiode niet te werken met het 
materiaal van Broederlijk Delen, maar met het materiaal van Pastoraal op school en met onze 
godsdienstmethode.  Wel bestelden we de CD met het themalied en affiches om de actie op 
school kenbaar te maken.   
De vastenperiode werd dit jaar geopend door twee sprekers: Dirk Nijs en Astrid Costermans. 
Beiden kwamen op school hun actie voorstellen. Daardoor konden de kinderen zich een beeld 
vormen waarvoor zij geld zouden inzamelen en zouden gaan wandelen tijdens onze jaarlijkse 
vastenvoettocht.   
 

JAARVERSLAG GRIS 2019 VRIJE BASISSCHOOL SINT-MARTINUS LUBBEEK 

 
We zamelden geld in voor verschillende organisaties:  
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• Dirk Nijs “Hands in Action” • Damiaanactie 2019 • Actie Broederlijk Delen 2019 • 
Blindengeleidehonden • Astrid Costermans “Halaai Xale” Tijdens de vastenvoettocht drinken de 
leerlingen en leerkrachten enkel water en nuttigen ze een sobere maaltijd.  
 
 
 

BOETEVIERING  
Er  was  een boeteviering, voorbereid door het 5de leerjaar. Hiermee werd de campagne 
beëindigd.   
 

SEPTEMBER- OKTOBER  

 
Saved by the bell: Vrijdag 5 oktober vertelde elke leerkracht over “saved by the bell” in de klas. 

We lieten op het einde van de dag de schoolbel op de speelplaats wat langer klinken.    Dit 
schooljaar hebben we aan de kinderen gevraagd om een belletje mee te brengen en hebben we 
de ‘bell’ extra in de kijker gezet. Dit is een symbolische actie van Studio Globo die aandacht 
vraagt voor leerkrachten overal ter wereld en voor het recht op onderwijs voor iedereen. Het 
dansje van saved by the bell werd door de leerlingen van de tweede graad gedanst, in 
samenwerking met de kinderen uit de eerste kleuterklas.   
 

VREDESWEEK  

 
Tijdens de vredesweek staan we met de ganse school stil rond vrede. Wat is het? Wat houdt het 
allemaal in? En vooral, hoe gaan wij proberen om de vrede te bewaren.  Elke klas vouwde een 
kraanvogel volgens een stappenplan en schreef er een vredesboodschap op. De kraanvogels 
hangen in de gangen van onze school verspreid. 
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ADDENDUM 

Advies GRIS omtrent de hernieuwde Engagementsverklaring GLOBAL GOALS LOCAL FOCUS 

Inleiding 

 
De GRIS diende in september een voorstel in bij het college voor het hernieuwen van de 
engagementsverklaring van 2017  annex actieplan. Opnieuw werd de intentieverklaring 
goedgekeurd zonder het actieplan.  

Voorbereiding 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's genoemd) zijn de 
opvolgers van de Milleniumdoelstellingen die in 2015 af liepen. Op elke ALV van de GRIS werden 
deze ter sprake gebracht en werd er gezocht hoe deze kunnen dienen als kader voor een 
ontwikkelingsbeleid en kunnen worden geïmplementeerd in de lokale Lubbeekse politiek. De 
Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeentes (VVSG) heeft samen met de koepel 11.11.11. de 
Sustainable Development Goals (SDG's) zoals ze zijn aangenomen door de Verenigde Naties, als 
kader voor een duurzaam beleid op alle niveaus uitgewerkt. Ook op gemeentelijk niveau. 

 

• De voorbereidende werkzaamheden werden ook op lokaal niveau gevoerd. De voorzitter van 
de GRIS was betrokken bij de werkgroep Vlaams Brabant. Zo kwam het thema al meerdere 
keren ter sprake op de Algemene Ledenvergadering van de GRIS. 

• December 2017 keurde de gemeenteraad op voorstel van de GRIS de engagementsverklaring 
‘Lokale acties voor globale doelstellingen’ goed. Enkel de intentietekst werd goedgekeurd. Het 
toegevoegde actieplan werd niet opgenomen in de verklaring. 

• Naar aanleiding van ‘De Week van de Duurzame Gemeentes’  werd door de GRIS op 10  
september 2019 een SDG avond georganiseerd met een ruime uitnodiging naar politici en 
verenigingen. Er werd duidelijk gesteld dat de GRIS in deze materie enkel de aanzet kan geven, 
maar dat het gehele gemeentebestuur dit onderwerp dient over te nemen. De SDG vlag werd 
gehesen onder persbelangstelling, waarna een uiteenzetting werd gegeven door Heleen 
Voeten, deskundige medewerker van de Vereniging voor Steden en Gemeentes (VVSG) over 
de implementatie van de SDG’s in  de beleidsplannen van de gemeente. 

• Het college van burgemeester en schepenen heeft de vernieuwde intentieverklaring goed 
gekeurd zonder evenwel het actieplan hierbij op te nemen, hoewel een deel hiervan reeds 
werd gerealiseerd. De geschiedenis herhaalt zich bijgevolg. 

 

Evaluatie Actieplan 

Stap 1. Voorleggen ter ondertekening van de hernieuwde engagementsverklaring GLOBAL GOALS 
LOCAL FOCUS met annex de duidelijke tekst 'Lokale schouders voor mondiale uitdagingen' aan het 
college van burgemeester en schepenen met de vraag dit te laten goedkeuren op een latere 
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gemeenteraad. Beide teksten zijn te vinden op de website van VVSG. Hiermee neemt het 
gemeentebestuur opnieuw een duidelijk engagement om tegen 2030 het gemeentelijk beleid 
beduidend duurzamer te maken in het kader van de SDG's. 
 
Dit actiepunt werd gerealiseerd.  
 
Stap 2. De 17 SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) visueel aanwezig brengen in het 
'straatbeeld' van Lubbeek. Dit kan door o.a. posters, flyers, affiches en andere aan te brengen in 
alle openbare locaties zoals de bibs, gemeentehuis, scholen, jeugdlokalen, parochies, bedrijven en 
andere. Ook via de elektronische kanalen zoals de websites van gemeente en GRIS, facebook, 
infoblad en andere.  
 
Dit actiepunt werd gedeeltelijk gerealiseerd in het verleden en nu versterkt door het refereren 
naar de verschillende SDG’s bij de opmaak van het meerjarenplan. 
 
Stap 3. Het oprichten van een gemeentelijke werkgroep 'Raden Generaal Duurzame 
Ontwikkeling', onder initiatief van schepenen internationale samenwerking en 
duurzaamheidsbeleid met vertegenwoordiging van alle betrokken personen en organisaties: 
college en raadsleden, ambtenaren en gemeentelijke medewerkers, adviesraden, 
middenveldorganisaties, scholen, jeugd, parochies, bedrijven en andere. Deze werkgroep 
organiseert de nodige infosessies om de vertegenwoordigers van Lubbeekse organisaties in te 
lichten en te engageren voor de SDG’s. 
 
Dit actiepunt kadert tegelijk in het participatieproject dat de gemeente moet voorleggen in het 
kader van het Lokaal Bestuur Decreet. Wellicht wringt hier het schoentje. 
 
Stap 4. Acties. Voorbeelden. 

• Aangeven wat reeds is (nulmeting) en wat beter kan bv. aankoopbeleid, ethisch bankieren e.a. 

• Goede voorbeelden in de kijker stellen (bv. verantwoord ondernemerschap) 

• Andere 
 
Dit schema tot actie is niet méér dan een opsomming van mogelijkheden. De concrete uitwerking 
wordt verder besproken in de ALV' n van de GRIS. 
 
De GRIS geeft nog aan dat zij enkel de aanzet wil geven voor dit nieuwe duurzame beleid. Gezien 
deze beleidsintenties ALLE beleidsdomeinen betreft wordt gewezen op de verantwoordelijkheid 
van de bevoegde schepenen. De GRIS zal in tweede instantie het specifieke domein van de 
internationale samenwerking ter harte nemen. 
 


