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

Geachte, 
 
2020.  
Het jaar om snel te vergeten… en om nooit meer te vergeten! 
 
Leest u de verslagen van de projecten er op na verder in dit jaarverslag, en u beseft dat alle onheil 
dat dwingeland corona over ons bracht, dubbel en dik toesloeg op die plaatsen in de wereld waar 
de weerbaarheid tegen zoveel onheil kleiner is dan bij ons, door gebrek aan middelen, door 
conflicten, door gebrekkige maatschappelijke organisatie, enz.  
Door de overwegend jongere populatie in de partnerlanden was de gezondheidsimpact misschien 
lager, maar de lokale loc downs, vaak met sluiten van de grenzen, was zo ontwrichtend dat er 
méér mensen stierven door de toegenomen armoede en het gebrek aan steunmaatregelen dan 
door het virus!  
 
De vertegenwoordigers van de projecten die we steunen in Lubbeek getuigen van de exponentieel 
gestegen noden op het terrein alsook de dramatisch geslonken middelen, zowel lokaal als 
internationaal. Opbrengstactiviteiten hier ter plaatse werden afgelast, wat een wezenlijke impact 
had op de uitvoering van de plannen. Contacten met de lokale partners waren vaak erg moeilijk, 
opvolging ter plaatse helemaal onmogelijk.  
 
Dank zij de digitale techniek konden we de communicatie o.a. via de algemene 
ledenvergaderingen toch laten doorgaan. De gemeenschappelijke activiteiten werden evenwel 
allemaal afgelast: Afrika Filmfestival, wereldmarkt, H-eerlijke markt, enz. De lijst van geannuleerde 
activiteiten van de lidorganisaties is uiteraard langer. Hierdoor bleef een deel van het budget ook 
onaangeroerd. De gemeenteraad van december keurde ons voorstel goed om de niet opgebruikte 
middelen toe te voegen aan de projectsubsidies 2020. Een meevaller alleszins, al was het slechts 
voor de helft van het gevraagde bedrag.  
 
Ook 2021 begint eerder onheilspellend. Geplande data voor activiteiten worden opnieuw 
systematisch vooruit geschoven. Hopelijk brengt het najaar enig soelaas, al wordt het er nu al 
drummen! 
 
Ook andere ambities geraakten door corona in de ijskast. Het opzet om samen met alle 
beleidsdomeinen de ‘Week van de Duurzame Gemeentes’ uit te rollen werd naar 2021 verwezen. 
Ook het participatieproject, waar de GRIS wenst aan mee te werken, liep danige vertraging op.  
Daarmee kwamen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG’s) nauwelijks aan bod. We 
vroegen onze leden om de thema’s in hun jaarverslag te linken aan de 17 SDG’s. U vindt in hun 
verslagen de passende symbooltjes in terug.  
 
Voor de GRIS 
 
Johan Flamez 
Voorzitter   
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WAT DEED DE GRIS IN 2020? 

1. Besturen en Vergaderen 

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

 Teneinde een optimale samenspraak en inspraak te bieden aan de leden van de GRIS, opteren 
we er voor om minstens vier maal per jaar de ALV bijeen te roepen. 
In 2020 gebeurde dat effectief vier maal, waarvan twee maal digitaal (22 januari , 5 maart, 22 
oktober en 10 december). Er werden in totaal 76 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 2020 hielden we slechts één kernvergadering life (8 oktober). Het overige overleg verliep 
digitaal. Verslaggeving hierover verliep via mails verzonden op 13.04, 29.04, 24.06, 3.09, 12.10 
en 24.10.  

 

 De vier werkgroepen van 2020 de fairtradetrekkersgroep (permanent) , Afrika Filmfestival 
(29 mei), wereldmarkt (14 juni) en de H-eerlijke markt (31 oktober) besloten allen om 
tenslotte de activiteiten af te gelasten wegens corona. 
 

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

2. De agenda in 2020 

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 vijf gastsprekers in 2020 
 Op 5 maart stelde Julie Hendrickx uit Linden de National Domestic Workers Mouvement 

(NDWM) van zuster Jeanne Devos voor aan de hand van haar recent gepubliceerde boek 
‘Alsof de weg ons zocht’. Zij volgt zuster Jeanne op als vertegenwoordiger van de Belgische 
afdeling. Julie schreef zich meteen in als lid van de GRIS.  

 Op 5 maart kwam Chris Delcourte, hoofd van de Lubbeekse bib, een voorstel formuleren 
om lidorganisaties de kans te bieden zich voor te  stellen via activiteiten in de bib. Er waren 
5 kandidaten. Door corona werden de geplande bijeenkomsten telkens vooruit geschoven, 
tenslotte naar 2021.  
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 Op 22 oktober brachten Jos Corveleyn, Dirk Maes en Julie Hendrickx een presentatie over 
de impact van corona op de werking van de respectievelijke organisaties Suyana Peru, 
Mwana Ukundwa Rwanda en NDWM. Ook de aanwezige vertegenwoordigers van andere 
organisaties bevestigden de toegenomen noden op het terrein en sterk verminderde 
inkomsten. Hieruit kwam het voorstel tot herschikking van de niet opgebruikte subsidies 
2020 (zie verder). 
 

 Het meerjarenplan. De ALV van januari was integraal gewijd aan de prioriteiten I.S. in het 
meerjarenplan 2019 – 2024 . Michiel Awouters gaf vooreerst een toelichting bij de prioriteiten 
die gesteld zijn bij de algemene meerjarenplanning. De strategische doelstellingen mobiliteit, 
onderwijs, sport en lokaal sociaal beleid werden als prioritair weerhouden. Voor Internationale 
Samenwerking is er geopteerd voor een ‘financieel gelijkblijvend beleid’.  
Door een bevraging van de aanwezigen op hun prioriteiten voor I.S. kwam de volgende top 3 
uit de bus. 
1. Activeren van het lokaal sociaal beleid in Lubbeek (o.a. rond diversiteit)  
2. Betere coördinatie van de bestaande adviesraden (participatietraject) en uitrol van een 

Raden Generaal voor de implementatie van de SDG’s in het beleid.  
3. Verhoging van het budget I.S. in functie van het aantal aanvragen voor de projectsubsidies 

en een soepelere overheveling tussen de deelbudgetten.  
 

 Participatie. Een artikel in HLN van februari (interview met schepen Paul Duerinckx) over het 
hertekenen van de participatie in Lubbeek via een ‘vrijetijdsraad’ zette kwaad bloed. Het 
artikel sprak zeer denigrerend over de bestaande adviesraden. Paul Duerinckx relativeerde 
naderhand en noemt de weergave in het artikel niet correct. Hij beloofde de GRIS te betrekken 
in het participatietraject, dat toegewezen werd aan Vorming Plus.  
 

 De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de agenda 2030.  
Om prioriteit 2 te concretiseren deed de GRIS in april een voorstel aan het college om tijdens 
de ‘Week van de Duurzame Gemeentes’ in september (een initiatief van VVSG) een SDG 
initiatief te nemen samen met alle adviesraden van Lubbeek. Het college gaf zijn principieel 
fiat. Eind mei werd dit opzet geconcretiseerd en verduidelijkt, samen met de schepen en de 
ambtenaar. Twee ad hoc vergaderingen in juni leidden tot een collegenota (die wij niet te zien 
kregen). Daarna werd het oorverdovend stil. Corona zette alles on hold. Ook de corona 
gerelateerde wandel- en fietstocht in september moest geannuleerd worden (wegens 
regenweer). Maar met corona werd ook ons voorstel om nauwer samen te werken met de 
andere adviesraden van de kaart geveegd. Als we eind augustus (24.08) zelf de voorzitters van 
de adviesraden bijeen brengen krijgen we hierover een ontradende respons. Het college werkt 
aan een eigen participatietraject dat in 2021 zal uitgewerkt worden. Daarmee belandde onze 
prioriteit 2 in de diepvries. Bij de Pfizer corona vaccins? 
 
Op de gemeenteraad van september stelde Johan Flamez het jaarverslag 2019 voor aan de 
online gemeenteraad (na herhaaldelijk uitstel wegens corona). De kern van dit verhaal lag 
andermaal op de implementatie van de SDG’s in een Lokaal Mondiaal Beleid.  

 

 Sponsoring. De weigering van het college om de 8 deelnemers aan de Refugee Walk 2019 te 
sponsoren met als motivatie dat het geen lokale activiteit betreft leidde tot een herziening van 
het subsidiereglement sponsoring. De term ‘lokale activiteit’ werd vervangen door ‘een 
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activiteit in het kader van een Noordactiviteit’. Tegelijk werd ook andere voorbijgestreefde 
terminologie aangepast. De dienst duurzaamheid maakt plaats voor de dienst Internationale 
Samenwerking en de term Lokaal Mondiaal beleid werd geïntroduceerd. De gemeenteraad van 
augustus keurde ons voorstel goed.  

 Ook de 12 aanvragen van deelnemers aan de Refugee Walk 2020 kregen na een positief 
advies van de GRIS, geen sponsoring van het college van 14 september, ditmaal onder het 
argument dat de ontvanger van de subsidie (Vluchtelingenwerk Vlaanderen) de subsidies 
gebruiken om alle grenzen af te schaffen. De gemeenteraad van september verwierp met een 
nipte meerderheid het voorstel van de voltallige oppositie om alsnog 1200 euro toe te kennen 
aan de aanvragers. (cfr. Audioverslag van de gemeenteraad van september). Een mail van 
17.11 aan de voorzitter van de GRIS brengt (na lang aandringen) de GRIS op de hoogte van de 
inhoud van de motivatie van het college. Intensief speurwerk bracht voldoende 
tegenargumentatie op om een wederwoord te plegen. De ALV van december keurde de tekst 
goed waarin de GRIS de argumentatie van het college tegenspreekt.  

 Herschikking budget. De ALV van oktober brengt aan het licht dat 8 lidorganisaties van de 
GRIS in 2020 gezamenlijk een bedrag van minstens 50.000 euro moeten derven wegens het 
annuleren van opbrengstactiviteiten omwille van corona. Tegelijk komen zij niet in aanmerking 
voor het compensatiebudget van de Vlaamse overheid (150.000 euro). Op 25 oktober doet de 
GRIS een voorstel aan het college om de niet opgebruikte subsidies I.S. 2020 (5984 euro) te 
verdelen over de 12 goedgekeurde aanvragen voor projectsubsidies 2020. De gemeenteraad 
van december keurt ons voorstel goed voor een bedrag van 2500 euro, waardoor de projecten 
208 euro méér krijgen in 2020. Het college ging niet in op onze vraag om proactief iets te 
voorzien voor de negatieve impact van corona in 2021.  
 

 De fair-o-meter.  In december krijgen we van fairtradegemeentes de uitnodiging om de fair-o-
meter opnieuw in te vullen. Dit is een ‘stand van zaken’ met betrekking tot het stimuleren van 
het gebruik van fairtradeproducten (waaronder duurzame lokale producten) in de gemeente. 
Zie hiervoor de 6 criteria van de fairtradegemeentes. Samen met schepen Geert Bovyn en 
ambtenaar Michiel Awouters vult de kerngroep de nieuwe fair-o-meter in. Belangrijkste 
conclusies waren:  
1. Er is geen of nauwelijks zicht op het aankoopbeleid. Elke dienst koopt autonoom aan. 
2. Er is geen nieuwe stand van zaken gemaakt sinds 2016 i.v.m. de scholen, de 

jeugdverenigingen, de horeca en de bedrijven. De 5 warenhuizen in onze gemeente 
hebben wel fairtrade in hun assortiment. 

3. De trekkersgroep dient dringend heropgestart. 
4. Er is (nog) geen globale voedselstrategie opgesteld voor de gemeente, zoals VVSG 

voorstelt.  

 

OPVOLGING ACTIVITEITEN VAN DE LIDORGANISATIES 

 Er werden op elke ALV agendapunten voorgesteld door de lokale werkingsgroepen. Hiervoor 
verwijzen we naar de verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen op de website van de 
GRIS en naar de verslagen van de lidorganisaties verder in dit jaarverslag. 

 De werkgroepen Afrikafilmfestival, Wereldmarkt en H-eerlijke Markt zagen zich genoodzaakt 
hun activiteiten af te gelasten wegens corona.  
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 De GRIS ondersteunde de filmavond ‘The biggest little farm’ op 6 maart georganiseerd door 
Transitie Lubbeek. We waren er aanwezig met een infostand.  

 

 Heel wat aangekondigde activiteiten van lidorganisaties werden geannuleerd wegens corona: 
de pasta-avond van Halaai Xale, de filmavond van Okra Binkom tvv BBSF, de mondiale dag van 
VBS St. Martinus Lubbeek, alle 11.11.11. activiteiten, enz. 

 

 De vzw Hands in Actions (gezondheidszorg in de Filipijnen) werd ontbonden. 
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FINANCIËN 

Het budget Internationale Samenwerking 2020 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: €3 500 o.a. voor het organiseren van de H-eerlijke markt 

 Werking GRIS: € 200 
 
Werkwijze 

 Het subsidiereglement bepaalt dat de GRIS zelf geen budget mag beheren behalve dit van de 
eigen werkingskosten (€ 200). 

 De aanvraag voor werkingskosten van de lidorganisaties (€ 2.300), voor de projectsubsidies 
(14.800 euro) en voor de sponsoring (1200 euro) 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 de werkingskosten  omdat ze een jaarlijks budget van 
de gemeente ontvangen, waarin de kosten voor Internationale Samenwerking vervat zitten. 

Overzicht van de werkingskredieten voor de 

lidorganisaties 

De volgende bedragen werden goedgekeurd door het CBS en uitbetaald: 
 

1. Amnestygroep Lubbeek: € 250 ter ondersteuning van de maandelijkse briefschrijfavonden 
2. Halaai Xale ontving 234 euro voor de organisatie van een ontbijtbuffet annex sensibilisatie 

voor het project uit 2019 
3. 11.groep Lubbeek: € 415 voor de organisatie van de activiteiten tijdens de actieperiode in 

november 
4. Okra Binkom: € 170 voor het drukwerk van een geannuleerde filmnamiddag in Santro tvv 

BBSF Nepal 
Van de 2.300 voorziene euro werden er in totaal € 1.069 uitgegeven. 

Fairtrade 

Van de 3.500 begrootte euro werden € 0 uitgegeven voor de H-eerlijke Markt die is afgelast. 

Eigen werkingskosten GRIS 

De volgende bedragen werden van de rekening van de GRIS betaald: 
1. € 50 voor het beheer van de website en € 25 voor een webhosting 
2. € 62 werden besteed aan kosten voor de open kernvergadering van januari 
3. € 6 kosten voor het houden van de rekening 
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Het budget sponsoring 

Van het budget sponsoring (€ 1.200) werd in 2020 € 0 gegeven. De € 1.200 voor de Refugee Walk 
werd niet goedgekeurd door het college.  

De projectsubsidies 

Er werden voor het budget van € 14.800 voor 2020 in totaal twaalf projecten ingediend bij het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
De GRIS onderzocht de voorstellen en adviseerde alle twaalf aanvragen ontvankelijk en binnen 
de criteria van het subsidiereglement. Ze zijn gesitueerd over de vier continenten en werken met 
valabele partnerorganisaties. De betrokkenheid van en naar de Lubbeekse bevolking werd 
bevraagd en ook hier voldeden de twaalf projecten in ruime mate. 
 De gemeenteraad volgde dit advies. 
Elk project ontving € 1.233 
 
De projecten zijn de volgende: 

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

 Een circusproject voor kinderen in Palestina (Palestijnse Circusschool) 

 Ondersteuning vakbondsorganisatie in de informele economie in Guatemala (WSM -
Wereldsolidariteit) 

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

 Handicap International (Klaprozenproject Lubbeek) 
 
Op vraag van de GRIS heeft de gemeenteraad van december een herschikking van de niet 
gebruikte middelen van 2020 goedgekeurd. Daardoor kreeg elk project € 208 extra op de 
rekening! 
 
In totaal kreeg elk project bijgevolg € 1.441. 
 

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. 
 
Web administrator 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 Afrika Filmfestival, 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 via hun website, facebook, mailing, 
nieuwsbrieven, affiches, flyers, bussen.  
Uiteraard vinden de deelnemers ook uitgebreider informatie tijdens de activiteiten zelf. 
 
In 2020 is dit heel beperkt gebleven wegens corona.  
De 11.groep Lubbeek bezorgde wel een eigen folder en de massafolder met informatie in elke 
Lubbeekse brievenbus.  

http://www.grislubbeek.tbe/
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WIE WAS ER LID VAN DE GRIS IN 2020? 

De GRIS telde in 2020 zesendertig personen op de adressenlijst: 
Er waren 20 stemgerechtigde leden: zij vertegenwoordigen de lokale actiegroepen in Lubbeek, 
waarvan het lidmaatschap bekrachtigd werd door het college van burgemeester en schepenen, 
evenals de afgevaardigde van het onderwijs en van het OCMW. 
 
Als niet stemgerechtigd lid noteren we: 

 De 5 afgevaardigden van de politieke partijen 

 De schepen I.S. en de ambtenaar 

 Er waren ook 8 niet-stemgerechtigde sympathiserende leden aangesloten, waarvan 4 uit het 
onderwijs. 

 
De 36 ingeschreven personen vertegenwoordigen: 

1. Dertien lokale actiegroepen: 

 11.11.11., Amnesty International, WSM (We Social Movement -Wereldsolidariteit) en Artsen 
zonder Vakantie/Keten van Hoop, 

 SIAL (steunpunt integratie asielzoekers Lubbeek). 

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

2. De jeugdverenigingen Scouts en KLJ Lubbeek 

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

4. De vijf onderwijsinstellingen van Groot Lubbeek. 

Contactpersonen 

Voorzitter 
Johan Flamez  
Tel: 0468 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. Bovyn Geert Tel: 0496321850 
Gemeentehuis, Gellenberg 16 
geert.bovyn@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:geert.bovyn@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 
 

 

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 
 
 

mailto:arnout.fierens@skynet.be
mailto:11groeplubbeek@gmail.com
mailto:ailubbeek@gmail.com
mailto:swinnen-jos@telenet.be
mailto:barbara.brugmans@telenet.be
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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 

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 

mailto:christine.daes@telenet.be
mailto:guy.sprengers@telenet.be
mailto:dirk.maes15@telenet.be
mailto:brabant@kisangani.be
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FIFALA VZW steunt projecten rond vorming, scholing & gezondheid van jongeren & volwassenen 
in Mali. 

Contact: Magda Heireman, magda@heireman.be 
 

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

mailto:magda@heireman.be
mailto:jozef.corveleyn@kuleuven.be
mailto:Anne-bongaerts@hotmail.com
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Halaai Xale, Gambia   

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

Belgian Brick School Foundation Nepal 

www.brickbybrick.be 
De Belgium Brick 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:costermans.astrid@gmail.com
https://www.facebook.com/HalaaiXaleGambia
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 
 

Handicap International 

 

Handicap International is actief in 31 landen om kinderen de kans te bieden om naar school te gaan, 
door: 

 rechtstreeks de kinderen en hun familie te steunen : onze ploegen identificeren in de dorpen 
eerst de kinderen met een handicap die niet naar school gaan, sensibiliseren de ouders over 
wat hun kinderen in hun mars hebben en het belang van onderwijs, … 

 de scholen te ondersteunen: we verbeteren de toegang tot gebouwen, leveren aangepast 
pedagogisch materiaal, vormen leerkrachten, … 

 de overheid te begeleiden opdat hun onderwijsbeleid inclusiever wordt. 

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

 

http://www.palcircus.ps/
mailto:joris_devlieghere@hotmail.com
mailto:ryckeboer.gieffers@telenet.be
mailto:roland.van.criekingen@telenet.be
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National Domestic Workers Movement (NDWM) 

 

De NDWM is opgericht in 1985 door zuster Jeanne Devos. Oorspronkelijk was haar werking vooral 

gefocust op de ondersteuning en de opvang van misbruikt huispersoneel en straatkinderen. 

Vandaag ligt de nadruk eerder op het sensibiliseren van de lokale gemeenschappen in de 

voornaamste gebieden van waaruit het huispersoneel afkomstig is. De NDWM roept deze 

gemeenschappen op om hun kinderen niet meer naar de steden te laten vertrekken om er te 

werken. Indien migratie van de kinderen de enige uitkomst is op een beter levensonderhoud, 

maakt de organisatie de gemeenschappen bewust van de rechten van kinderen en jongeren. 

Ondertussen is de NDWM uitgegroeid tot een nationaal netwerk in 23 deelstaten van India. Ze 

werkt met een minimum aan stafmedewerkers om de werkingskosten te drukken. Twee miljoen 

dienstmeisjes zijn lid van de NDWM, maar de beweging behartigt de zaak van de naar schatting 80 

miljoen huisbedienden in India. 

Contact: juliehendrickx@icloud.com  

mailto:juliehendrickx@icloud.com
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11.groep Lubbeek 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contactpersoon: Arnout Fierens 
E-mailadres: 11.groep@gmail.com  
Tel: 0495/18 90 78 
 
Het thema in 2020 
 
We zetten in 2020, net als 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. 
 
Corona in 2020 
 
Door coronacrisis mocht de 11.groep Lubbeek ten slotte geen enkele activiteit organiseren samen 
met zijn partners. De activiteiten werden wel voorbereid maar moesten finaal worden 
geannuleerd. Na één life vergadering moest alle communicatie digitaal, wat de dynamiek zeker 
niet ten goede kwam! 
 
Geen politieke actie aan de scholen in oktober (de Lindense scholen hebben in de lessen wel wat 
aandacht aan campagne besteed), geen Sintmaartensvuur op 10 november, geen spaghettislag op 
11 november (zelfs de geplande afhaalspaghetti moest in extremis worden geschrapt!), geen 
Pellenberg Buurt op 18 november, geen broodzakkenactie, geen……..! 
 
Dit betekende vooral geen fondsenwerving en slechts minimale bewustmaking op de 
verbindende bijeenkomsten waar we zo sterk in zijn. 
 

Wat contactloos kon, hebben we wel gedaan: sociale media gebruikt, affiches, publicaties, deur 
aan deur folders. 
We hebben in elke bus van Lubbeek + deelgemeenten een flyer en brief gedropt, met oproep om 
geld te storten. Al onze lokale vrijwilligers stonden paraat om deze klus te klaren. Dat was een 
succes. 
 
Toch nog een behoorlijk financieel resultaat in 2020!  
 

mailto:11.groep@gmail.com
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De inwoners van Lubbeek hebben collectief een extra inspanning gedaan door méér dan vorige 
jaren via overschrijving een behoorlijk bedrag bijeen te brengen in 2020!  
 

We noteren een totaalopbrengst van € 26.759 (38.163 in 2019), dat is € 1.83 per inwoner (€ 2.54 
in 2019). Dit cijfer behelst niet alleen de lokale actie maar ook alle schenkingen in de loop van het 
jaar 2020 (inclusief de vaste schenkers)! 

 
We kijken uit naar het volgende actiejaar, en zullen er met evenveel of nog méér goesting 
tegenaan gaan in de toekomst. Want onze partners in het Zuiden verdienen onze steun; zij 
hebben immers nog veel méér dan wij te lijden van het virus! 
 

De GRIS kende een werkingstoelage goed van € 415 voor drukkosten en promotiemateriaal. 
Gemeentelijk projectsubsidie: het ingediende project van 11.11.11 kreeg een toelage van  
€ 1.441. 

 

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 2020 werden wegens corona alle acties 
opgeschort, ook het Sint Maartensvuur en  de H-eerlijke markt.  

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, Heideken 13, 3210 Lubbeek, tel. 016/73 48 98. 
 

De Amnestygroep ontving € 250 werkingssubsidies van de GRIS voor de verzendingskosten. 

Keten van Hoop 

Contactpersoon: Jos Swinnen 
Swinnen-jos@telenet.be 

 
  
 
 
 
 
PROJECTEN IN HET ZUIDEN 
 
Keten van Hoop België voert lange termijn projecten.  
Haar doelstelling is om de lokale teams te helpen autonoom te worden in het behandelen van 
kinderen die lijden aan pathologieën waar gespecialiseerde technieken voor nodig zijn.  
Chirurgische missies worden gestuurd naar Afrika en Zuid-Amerika om er de toegang tot 
gespecialiseerde gezondheidszorg te verbeteren.  
Keten van Hoop is enkel actief in die landen waar de lokale teams uitdrukkelijk om steun 
vroegen.  
 
Doelstellingen van de chirurgische missie  
 
Zoveel mogelijk kinderen onderzoeken, opereren en verzorgen, Artsen en paramedici opleiden, 
dankzij het werken in duo’s, met het oog op autonomie bij het behandelen van de pediatrische 
pathologieën Medisch materiaal schenken  
De acties die Keten van Hoop concreet voert zijn :  
√ Chirurgische missies voor het opnemen van kinderen met hart-, orthopedische, NKO, 
urologische, faciale, of neurologische afwijkingen. 
 √ 1 tot 3 missies van 8 tot 20 dagen per jaar in Nicaragua, Rwanda, Benin, Senegal en 
Democratische Republiek Congo  
√ Per missie : 10 tot 50 medische ingrepen, afhankelijk van het type van de aandoening en een 
vijftigtal consultaties De teams zijn samengesteld uit vrijwilligers (artsen, chirurgen, paramedici 
zoals verplegend personeel, fysiotherapeuten, biotechnici), allemaal gespecialiseerd in de 
pediatrie.  
Een missie kost tussen € 3.000 en € 30.000, afhankelijk van het land van bestemming, de 
specialisatie, en het aantal teamleden.  
Samenstelling van de teams De vrijwilligers zijn allemaal specialisten in de pediatrie en komen 
uit verschillende Belgische en Franse ziekenhuizen, waaronder het Universitair Ziekenhuis 

mailto:Swinnen-jos@telenet.be
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Saint-Luc te Brussel, UZ Leuven, UZ Gent, Chirec, Universitair Kinderziekenhuis “Koningin 
Fabiola”, Jolimont Ziekenhuis, CHU Ambroise Paré,…  

info@keten-hoop.be  www.keten-hoop.be  tel +32(0)2 764 20 60  
Een kind genezen is het een toekomst geven. 
 
Jos Swinnen uit Linden heeft in 2020 geen buitenlandse missie gedaan. 
Maar Keten van Hoop heeft wel nog enkele containers met materiaal bezorgd in Wote Pamoja, RD 
Congo. 
Zij zijn zich verder blijven inzetten voor kinderen met een handicap. 
Ook hebben ze enkele acties ondernomen om financiën te genereren. 
Er is een lading kinderschoentjes van een bevriend bedrijf opgestuurd.  
Hiermee kan de plaatselijke medewerkers kindjes met klompvoeten verder helpen. 
 

Keten van Hoop ontving  € 1.441 projectsubsidies in 2020 

Belgium Brick Children School Foundation 

 Contactpersoon: Luc Vandegaer - vandegaermottie@hotmail.com 
 

 
 
 
 

 
 

1. Dank voor de steun. 

De bovenlokale vereniging BBCSF, Belgium Brick Children School Foundation, een 

vrijwilligersvereniging en de vzw BIKAS, dankt het gemeentebestuur van Lubbeek en de GRIS 

- de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking-  voor de subsidie ter 

ondersteuning van duurzame mondiale ontwikkelingsprojecten noord-zuid, een steun die ze 

al vele jaren mochten ontvangen voor het project ‘Brick by Brick’ in Nepal. 

 

2. Doelstellingen ‘Brick by Brick’ project. 

De Brick Children School werd opgericht in 2000 en onze BBCSF is er sedert 2010 actief. De 

Belgium Brick Children School Foundation is een 4de Pijlerorganisatie en heeft de patronage 
van UNESCO Vlaanderen. De vereniging is werkzaam onder de koepel van de vzw BIKAS. 

Internationale samenwerking met de plaatselijke NGO Kopila Nepa en de Brick Children 
School Trustees uit Wales, UK. 

 

 

mailto:info@keten-hoop.be
http://www.keten-hoop.be/
mailto:vandegaermottie@hotmail.com
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Verantwoording: 

Er was en er is geen enkele ondersteuning vanuit de Nepalese overheid voor een 

onderwijsprogramma voor de duizenden kinderen van de gezinnen die werken en leven in 

de steenbakkerijen rond en in de vallei van Kathmandu. De seizoenarbeiders en hun 

kinderen worden zowel door de overheid als dikwijls door de eigen bevolking nog altijd 

aanzien als de ‘Nobodies’. Ze hebben geen rechten en worden aan hun lot overgelaten. De 

NGO Kopila Nepa staat met zijn team in voor de realisatie van het project en draagt daar 

met de lokale gemeenschap toe bij. Onze Welshe partners zorgen voor de lonen van de 

leerkrachten van de Brick Children School en betalen het onderwijsprogramma. 

De basis Brick Children School in Siddhipur, Nepal. 

Een basisschool voor de kinderen van de gastarbeidersgezinnen die werken en leven in de 

steenbakkerijen in de vallei van Kathmandu. Een kwalitatief onderwijsprogramma. 

De Brick Children School satellietklassen rond 

Bhaktapur. 

Kwalitatief onderwijs in de zes satellietklassen van de Brick Children School, voor de 

kinderen van de ouders die werken en leven in- en rond de steenovens van Bhaktapur. 

Het Cerebral Palsy Centrum van de Brick Children 

School. 

Een geïntegreerd medisch en educatief dagcentrum voor kinderen met een beperking. Een 

medisch en onderwijsteam geeft aan de ouders en aan hun kinderen met Cerebral Palsy, in 

het dagcentrum, aangepaste begeleiding en verzorging. 

 

3. Historisch overzicht 2010 - 2020. 
In 2010 waren drie laatstejaarsstudenten lerarenopleiding - Kristien, Karen en Karolien - 

voor vier maanden op stage naar Nepal vertrokken. Ze hadden er €3.500 privégelden 

kunnen investeren in de ‘Brick Children School’ van Tikathali’ en in  de  ‘Pashupatinath  

Mitra  School’ in de wijk Chabahil van Kathmandu’Het was het begin van een avontuur dat 

uiteindelijk uitmondde in het succesvolle project ‘Brick by Brick’. 

Via onze ethische fondswerving - het maken van drie documentaires die werden vertoond in 

heel Vlaanderen en de verkoop ervan aan de Openbare Omroep zorgde BBCSF samen met 

de vele donatoren voor het welslagen van het project. 
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In 2011 hadden we eerder uit ‘noodzaak’ een school voor  de Brick  Children laten bouwen. 

De lokale ondernemer Himalaya-prefab bouwde in opdracht van de BBCSF een 

aardbevingsbestendige prefab school. Het was een proefproject en het werd uiteindelijk een 

voorbeeldschool voor de hele regio. We waren in 2011 één van de eerste kleinschalige 

projecten in het zuiden die in Nepal dergelijke techniek lieten toepassen. 

 

BBCSF had een langetermijnvisie ontwikkeld en was in 2011 wellicht ook even ‘visionair’. Na 

de verwoestende aardbeving op 25 april 2015 bleef de Brick Children school volledig intact 

en werd ze dezelfde avond al ingericht en gebruikt als noodopvang. Er waren grote 

voorraden water en elektrische stroom via zonnepanelen. 

 

Eind 2015 en begin 2017 werd het complex uitgebreid met extra klassen en sanitair, én met 

een volledig geïntegreerd en aangepast ‘Cerebral Palsy dagcentrum’ voor kinderen met een 

beperking. BBCSF steunde ook de zes satelliet klassen en liet gaarkeukens bouwen en 

inrichten. Het volwassenenonderwijs voor vrouwen, de naailessen en de oprichting van een 

overdracht- en kenniscentrum binnen de Brick Children School speelden een essentiële rol 

in het contact tussen de lokale gemeenschap en de school. 

Meer dan 3.000 kinderen kregen in die 10 jaar tijd kwalitatief basisonderwijs. Voor deze 

Brick kinderen een wereld van verschil en een kans op een betere toekomst. De Cerebral 

Palsy kinderen en hun moeders werden uit hun isolement gehaald en kregen verzorging en 

onderricht. BBCSF was alleen maar de tussenschakel en gaf enkel de voorzetten, de 

doelpunten werden gescoord door het hele Kopila Nepa team. 

De subsidie ter ondersteuning van duurzame mondiale ontwikkelingsprojecten noord-zuid 

van de gemeente Lubbeek en de GRIS werd gebruikt in het algemeen jaarbudget van BBCSF 

ter verderzetting van het project ‘Brick by Brick’. 

De Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum in tijden van Covid-19. 
 

De seizoenarbeiders waren zich al volop in de steenbakkerijen van de vallei van Kathmandu 

aan het installeren. Het Kopila Nepa team werkte toen ook al volop aan de voorbereiding 

van het nieuwe schooljaar. Nieuwe educatieve materialen maken en samenstellen, 

lespakketten voorbereiden en de klassen coronavrij inrichten. Een hele klus in een land waar 

iedereen het gewoon is om dicht bij elkaar te leven. 

 

Midden oktober begonnen de leerkrachten hun jaarlijkse bezoeken bij de gezinnen in de 

steenbakkerijen. Al jaren kampen ze telkens opnieuw met het motiveren en overtuigen van 

de ouders om hun jonge kinderen toch naar school te sturen. Het blijft altijd een inhoudelijk 

gevecht, zeker als het om meisjes gaat. Het Kopila Nepa team heeft dan ook bijzonder veel 

aandacht voor gendergelijkheid. Het project ‘Brick by Brick’ is nog altijd toonaangevend, met 

een volledig onderwijsteam van vrouwen. 
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De kinderopvang in de Brick Children School ging veel vroeger dan gewoonlijk open. 

Gezinnen brachten hun zeer jonge kinderen dikwijls zwaar ziek binnen. De ouders hadden 

geen keuze, Corona of niet, het is werken of verhongeren. Een harde realiteit, waar wij 

eigenlijk niets van afweten. Afstandsonderwijs is al helemaal geen optie in één van de 

armste landen ter wereld. In het geïntegreerde Cerebral Palsy Centrum kon men wel via 

digitale weg aan begeleiding doen. 

 

Door de aanwezigheid van internet in de BCS en de grote IMac computers hielden de 

leerkracht en het medisch team regelmatig contact met zes ouders van kinderen met een 

beperking. Renu, de leerkracht van het Cerebral Palsy Centrum, gaat niet alleen op 

huisbezoek bij de kinderen met een beperking maar houdt ook wekelijks videosessies. Ze 

werd daarbij professioneel ondersteund door specialisten van het grote CP-centrum ‘Self 

Help Group Cerebral Palsy’ in Dhapakhel, Lalitpur. 

 

Sommige ouders en kinderen stellen het relatief goed, maar twee gezinnen krijgen van 

Kopila Nepa financiële ondersteuning, anders redden ze het niet. Er is ook uitzonderlijk goed 

nieuws vanuit de start up van het kenniscentrum, dat vorig jaar met extra fondsen van 

BBCSF werd opgestart. 

Dr. Chandra Lekha Tuladhar, een prominent weldoener, kenner en onderzoeker van de 

problematiek van de kinderarbeid in Nepal, heeft het kenniscentrum in de Brick Children 

School als voorbeeld voorgedragen en voorgesteld aan de Rotary clubs van Nepal. De leden 

hebben lokale fondsen bij elkaar gekregen om op diverse plaatsen aan de rand van de 

Kathmandu Vallei én naar het voorbeeld van de satellietklassen rond Bhaktapur, drie 

nieuwe klassen op te richten. De leerkrachten voor deze verder afgelegen scholen worden 

opgeleid in het kenniscentrum van de Brick Children School. 

 

Op de website van de vzw BIKAS kan u de tijdschriften raadplegen met daarin de 
rapporteringen van het project ‘Brick by Brick’.www.bikas.be 

De vrijwilligers van zowel de BBCSF als vzw BIKAS, danken het gemeentebestuur van 

Lubbeek en de GRIS voor de steun die ze ontvingen voor het ‘Brick by Brick’ project. Wij 

hopen dat wij in de toekomst ook op jullie steun mogen rekenen. 

 

*De originele documenten, facturen, overeenkomsten en transfers zijn te raadplegen via de 

schatbewaarder van de vzw BIKAS – de heer Gaby Rogiers of via het tijdschrift – 

activiteitsverslagen. 

 

BBSF ontving in 2020 € 1.441 projectsubsidies 

http://www.bikas.be/
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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. 
 

Verloop van 2020 voor Fifala en de projecten in Mali. 
 
Begin 2020 is Gi, een lid van de raad van bestuur enkele weken in Mali geweest. Dat was nuttig , 
hij kon de projecten ter plaatse bekijken, beleven, 
overleggen en de belangrijkste punten voor ons samenvatten. Met die informatie hebben we dan 
een plan voor het werkjaar 2020  opgesteld. 
  
Maar toen kwam Corona stokken in de wielen steken. Allerhande activiteiten 
werden afgeschaft en dus hadden we, buiten giften van onze trouwe achterban en de subsidies 
van de gemeente geen inkomen meer.  
In Mali hebben ze niet zo hard te lijden onder Corona maar ze hebben af te rekenen met andere 
moeilijkheden die DRINGENDE hulp noodzakelijk maken. 
 
Terrorisme en OORLOG teisteren al jarenlang die streek. Met HONGER als direct gevolg. Dit tekort 
aan voedsel wordt verergerd door de slechte weersomstandigheden ten gevolge van de 
klimaatproblematiek. Bovendien raken de voorraden sneller op omdat de vele vluchtelingen uit 
het Noorden voedsel nodig hebben. Het spreekt vanzelf dat de basisbehoefte, volwaardige 
voeding een voorwaarde is die moet vervuld zijn opdat andere noodzakelijke noden zoals 
gezondheidszorg en onderwijs kunnen uitgebouwd worden. 
Er is ook een grote werkloosheidsgraad waardoor jongeren dreigen bij extremistische organisaties 
aan te sluiten of in criminele groepen te belanden. 
Omwille van honger, geen kleding, geen schoolgeld kunnen betalen worden kinderen meer 
thuisgehouden van de school, ook omdat ze moeten meewerken bv op het veld. Door het 
middageten in de school,   het loon van leraars, het schoolgeld voor arme kinderen te betalen 
trachten we op lange termijn werken en voorkomen dat kinderen terug analfabeet worden wat 
zeer spijtig zou zijn. 
Op dit moment kunnen we niet voldoende tegemoet komen aan de vraag vanuit Mali. We doen 
dan nu  oproepen via onze website om te storten of Afrikaanse voorwerpen te kopen. Hieronder is 
geïllustreerd wat ze in Mali kunnen doen met het geld dat gestort wordt. 
 
Giften met fiscale aftrek kunnen bij Leraars zonder Grenzen : Jan de Graafstraat 7,  2600 Berchem 

BE48 5230 8027 2427 
mededeling: Gift aan LzG: Fifala 
 

mailto:magda@heireman.be
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Ben je op zoek naar een origineel Afrikaans item en wil je meteen Fifala ook steunen, dan kan je 
terecht op onze webwinkel! 
 
Een manier om ons te steunen is door iets te kopen van ons winkeltje. Klik op de link om de 
nieuwste spulletjes te bekijken. 
https://goo.gl/photos/cEXVCvGeWZaZdH11A 
Interesse? mail naar Anne.Katrien@fifala.be wat je graag wilt kopen en enkele dagen later wordt 
er een pakje naar je verstuurd. 
Ben je op zoek naar iets, maar vind je het niet in de winkel terug? Vraag gerust, we helpen je graag 
verder. 

Het project FIFALA ontving € 1441 projectsubsidie in 2020. 

Halaai Xale Gambia 

Contactpersoon: Costermans Astrid - 
costermans.astrid@gmail.com 
 
web: https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia  
 
 
 
 

 

Voorstelling Halaai  

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

Jaaroverzicht 2020 

 
Vol enthousiasme werd het kalenderjaar 2020 ingezet, want er stond veel moois op de planning. 
In februari reisden we af met als hoofddoel al het papierwerk rond te krijgen voor de erkenning 
van de Halaai Xale Nursery School. Het werden zeer drukke dagen met erg veel kilometers in de 
wielen, lange wachttijden en soms moeilijke onderhandelingen. Onze schoolvision en mission 
legden we voor aan de lokale bevolking en we hoopten op een goedkeuring. 

https://goo.gl/photos/cEXVCvGeWZaZdH11A
mailto:costermans.astrid@gmail.com
https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia
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We hadden een voorstel van een aangepast leerplan uitgewerkt. Dit leerplan werd door ons 
samengesteld uit  zowel Gambiaanse als Europese doelstellingen. We wachten op goedkeuring… 
Het schoolgebouw, gebouwd volgens de Gambiaanse voorschriften, is klaar. Nu moet er nog 
inspectie volgen om daarna door de overheid goedgekeurd te worden. Zonder deze goedkeuring 
mag de school niet openen. De overheid legt wel de regels op maar, en hierbij frons je dan even je 
wenkbrauwen, je kan op geen enkele manier aanspraak maken op subsidies of welke tussenkomst 
dan ook. Zonder deze goedkeuring mag de school niet openen. 
Op de planning stond ook een bezoek aan een aantal scholen uit de omliggende dorpen. Belofte 
maakt schuld. Met onze lokale coördinator en de coördinator van vzw Gammol-BE bezoeken we 
deze dorpen.  
Volgens de verantwoordelijken is ook hier de nood groot. 
En dat blijkt ook uit wat ik met eigen ogen zie. Regelmatig moet ik toch wel slikken … 
In een achtertuin staan een paar hutten met een aantal aftandse schoolbanken en zwart geverfde 
panelen als schoolbord. 
Bamboe hutten met lokaal gemaakte zitbankjes en veel te veel kinderen op een kleine 
oppervlakte. Een schoolbord staat er niet…. 
Ik heb het er moeilijk mee om dit ‘scholen’ te noemen. Uiteraard komen we ook stenen gebouwen 
tegen, maar… met grote gaten in de daken, geen of onvoldoende sanitair, leerkrachten die al 
maanden onbezoldigd les geven. 
Maar het feit dat er aandacht is voor onderwijs, het feit dat leerkrachten zich belangeloos willen 
inzetten en geloven in de kracht van education, verdient onze waardering geeft ons de energie om 
verder te doen.  
 
Uiteraard maak ik onbewust de vergelijking met onze scholen en met de school waar ik werkzaam 
ben. Ik word heel erg stil ….en we maken beloftes.  
 
In het voorjaar hadden we hier een oproep gelanceerd voor het inzamelen van degelijk 
schoolmateriaal. En of we hier reacties op kregen! 
Zowel scholen als firma’s hebben gereageerd op deze oproep en ons volop gesteund. Een volle 
container met schoolmateriaal: banken, stoelen, stoeltjes, krijtborden, kastjes enz.…werd 
klaargemaakt en verscheept naar Gambia. Hierbij mochten we rekenen op de financiële steun van 
Gammol vzw.  
We tellen en puzzelen en bepalen welke school we eerst willen helpen. 
 
In 2019 hadden we ook een minibusje op de kop kunnen tikken. Een kernlid van Halaai bracht het 
busje volledig in orde en ook de bus werd op een container geladen. De bus – schoolbus -  heeft 
een dubbele functie. De kinderen voor de daycare en Nursery school veilig ophalen en terug naar 
huis brengen en buiten de schooluren doet de bus dienst als taxi.  
 
Op de planning staat dat de volle container toekomt in de paasvakantie en dus boekten we de 
terugreis.  
Maar … we hadden niet gerekend op Corona. Mister of Miss Covid 19 is de grote spelbreker 
geworden voor ons allemaal en over gans de wereld.  
We konden niet opnieuw afreizen naar Gambia, maar de container werd wel verscheept. Alle 
materiaal is toegekomen en het merendeel staat veilig opgeslagen en wacht op verdeling … 
Op de planning voor september stond de officiële opening van de Nursery School. Zowel de 
lockdown in Gambia als hier maakte dit onmogelijk. In Gambia werd de lockdown opgeheven half 
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oktober… en half november opende onze school. 
Met online overleg en wat aansturing werd alles in gereedheid gebracht. Het eerste jaar van de 
Halaai Bamelang Nursery school telt twee klassen met in elke klas 20 leerlingen.  
En of we fier zijn…. dubbel fier zijn we…. Onze Gambiaanse mensen hebben bewezen dat ze ook 
zelf de touwtjes in handen kunnen nemen.  
 
De kinderen van zowel de daycare als de school krijgen dagelijks een warme maaltijd. Het 
schoolproject is momenteel volledig zelf bedruipend. Het schoolgeld is voldoende om de lonen 
van de leerkrachten te betalen. Uiteraard is alles nog maar pas opgestart en moeten we alles goed 
opvolgen en toekomstgericht denken …maar, de eerste stappen zijn gezet! 
 
In het voorbije kalenderjaar hebben we volgende projecten opgezet om dit alles te financieren: 
April 2020: virtueel ontbijt 
Opbrengst werd vooral gebruikt om de minibus aan te kopen en in orde te zetten en om de lokale 
bevolking te steunen met rijst  
September 2020:  Steun rijst & suiker 
Rijst en suiker voor de gemeenschap in Kartong 

Oktober-December 2020: het voorziene “pastabuffet” werd vervangen door de “Halaai Xale Goes 
classic”-actie.  

Meer dan 260 kerstpakketten werden Corona proef aan huis geleverd.  
Opbrengst zal ingezet worden om de watervoorziening aan de school en daycare te verbeteren. 

Online seminaries en bijscholingen gevolgd door leden:  

17 Juni: 4de pijler online Seminarie:  
Het wat en hoe van fiscale attesten voor 4de pijlers.  

15 oktober: online 4e netwerkavond Noord-Zuid 
Provincie  Vlaams-Brabant: Inspiratie  

9 december: Ondersteuningstraject 
Duurzame Projecten in het Zuiden  

10 december: 4de pijler 
Hoe schrijf ik een goed projectdossier’  

 
HALAAI XALE Gambia vzw 

Astrid COSTERMANS – Pieter SERMEUS 
p/a Grotendries 2 
B-3210 LUBBEEK 

 
Volg ons op facebook https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia 
of Instagram https://www.instagram.com/halaai_xale_for_gambia/ 

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

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

geregistreerd als goede doel bij de Koning Boudewijnstichting 

https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia
https://www.instagram.com/halaai_xale_for_gambia/
mailto:costermans.astrid@gmail.com
mailto:pieter.sermeus@skynet.be
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Steunen en hiervoor een fiscaal attest ontvangen kan door een storting op onze KBS 

projectrekening : BE10 0000 0000 0404 , BIC:BPOTBEB1 met vermelding gestructureerde 
mededeling: 128/3041/00078 

 
Halaai Xale ontving € 1441  projectsubsidie in 2020 

Kisangani vzw 

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

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

 
Duurzame landbouw en onderwijs in functie van de bescherming van het tropisch regenwoud. Dat 
zijn de thema’s waarrond Kisangani vzw al meer dan 20 jaar actief is in Kisangani in de 
Democratische Republiek Congo.  
 
Volgende 11 SDG’s zijn voor het project als geheel van toepassing. In het verslag herhalen we er 
een aantal, waar ze van toepassing zijn.  
 

 
 
In België 
2020 zullen we ons herinneren als een jaar waarvoor we veel plannen hadden die systematisch 
doorkruist werden door Coronamaatregelen.  
 
Acties als huisconcerten, wandelingen, … konden niet doorgaan omwille van Corona. We 
onderzochten alternatieven, maar die leken niet haalbaar. Daarom werd alles even on hold gezet. 
Maar uitstel is geen afstel en we denken verder na hoe we in 2021 wel ‘veilige’ acties kunnen 
ondernemen.  
 
De Algemene Vergadering kwam twee maal samen, zij het telkens in digitale vorm. Dit is niet voor 
iedereen evident. Het is een manier om toch de nodige informatie uit te wisselen en dringende 
beslissingen te nemen. De vrijwilligers missen echter de interactie en een echt 
uitwisselingsmoment. 
Een poging om onze coördinator in Kisangani digitaal te laten aansluiten stootte op beperkingen 
van internet in een land als Congo.  

mailto:brabant@kisangani.be
http://www.kisanganivzw.be/
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We investeerden verder in communicatie en startten een facebook groep (vzw Kisangani asbl) en 
facebook pagina. We lanceerden ook een digitale nieuwsbrief die op regelmatige basis nieuws 
brengt vanuit Congo.  
Met ons totale pakket aan communicatietools (website, tijdschrift, facebook en nieuwsbrief) 
hopen we zo veel mogelijk geïnteresseerden te bereiken en te informeren.  
 
Sinds twee jaar is er ook regelmatig digitaal overleg tussen de voorzitter en onze 
projectverantwoordelijken en coördinator in Kisangani.  
 
In Kisangani 

 Onze school in Masako werd uitgebreid met drie klaslokalen. Zo is er voldoende ruimte 
voor elk leerjaar van deze lagere school.  

De school is gebouwd met duurzame stenen : een mengsel van leem en cement wordt in 
een pers in een steenvorm geduwd. Op deze manier verkrijgen we een bouwsteen die sterker is 
dan de klassieke leembezetting, en die minder energie (en dus houtverbranding) vraagt dan de 
klassieke baksteen. 

Het nieuwe gebouw werd onmiddellijk voorzien van een regenwaterrecuperatiesysteem. 
 
In Congo zijn de wegen, als die er al zijn, in zeer slechte staat. Vaak moeten onze medewerkers 
langs kleine voetwegen naar de projecten. Een motorfiets is dan ook het beste vervoersmiddel. In 
2020 investeerden we in nieuwe motorfietsen ter vervanging van enkele bijna 20 jaar oude 
exemplaren. Het geld hiervan kwam gedeeltelijk uit België. Het andere deel kwam van 
opbrengsten uit onze projecten (vb. verkoop varkens, verkoop rijst).  
 

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

In Ngenengene werd de hele infrastructuur van de visvijvers nog eens onder handen 
genomen. De dijken zijn verbeterd en de overlopen zijn gebetonneerd, zodat ze veel langer 
zouden moeten kunnen functioneren. 
 
De overige projecten rond visteelt, akkerbosbouw, varkenskweek, rijst en scholen zijn verder 
gelopen zoals normaal. 
 
Uitgebreidere informatie over onze projecten ter plaatse kan u vinden op www.kisanganivzw.be. 

http://www.kisanganivzw.be/
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Vzw Kisangani ontving € 1.441 projectsubsidie in 2020 

 

Rwanda weeskinderenproject 

Mwana Ukundwa ‘geliefd kind’ 

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

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

SENSIBILISERINGSAKTIVITEITEN MWANA UKUNDWA 2020 

In januari brachten we een evaluatiebezoek aan het project.  
84 kg (kinder)kledij en informatica-materiaal, verzameld in Groot-Lubbeek, werden afgegeven. 
Verslag van dit zeer motiverend bezoek werd aan de sponsors en geïnteresseerden gemaild, en is 
ook te vinden op de GRIS-website. 
 
In februari werd het project in klassen in het eerste middelbaar (oa. 1L2) van HDC voorgesteld. Dit 
in voorbereiding van de Vastenvoettocht op  3 april. Spijtig genoeg kwam er de eerste lockdown. 
 
Onze corona-vrije individuele contacten werden dit jaar geïntensifieerd, daar 
bewustwordingsactiviteiten in groep niet konden doorgaan (zie oa. school, gemeente en Missio). 
 
Zondag 18 oktober kregen 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.   

Zondag 15 november ging niet door, door de tweede lockdown. 
 
Donderdag 22 oktober korte voorstelling van “Impact van Corona in Rwanda, en op het project” in 
de ALV GRIS. 
 
Onze nieuwsbrief wordt einde oktober aan alle sponsors per post opgestuurd. De elektronische 
versie kan je op de GRIS-website vinden. 
 
Corona zorgde voor veranderde uitdagingen. Hopelijk wordt 2021 weer Corona-vrij. 
Dank aan iedereen voor jullie interesse en steun aan het project! 
 
Hilde en Dirk Maes Proot 
Wolvendreef 60 A bus 2 
3210 Linden 
dirk.maes15@telenet.be 

mailto:dirk.maes15@telenet.be
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Mwana Ukundwa ontving € 1.441 projectsubsidie in 2020 

VZW Nicamig@s in Nicaragua 

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

 
Vzw Nicamig@s ondersteunt vanuit de noden van de kansarme bevolking in Nicaragua  3 
basispijlers nl. gezondheidszorg (SDG3) , onderwijs (SDG4) en jeugdwerking (SDG4) van de NGO 
Prosalud en de NGO Tierra Buena. Deze NGO’s zijn in respectievelijk 1997 en 2010 opgericht door 
de Lommelse arts Dr. Toon Bongaerts. 
Onze kernwaarden zijn het streven naar solidariteit en rechtvaardigheid (SDG16) (SDG1) 
(SDG5)met participatie van de plaatselijke bevolking. 
Met sensibilisering en fondsenwerving in Vlaanderen en het uitwisselen of overdragen van 
inhoudelijke expertise hopen we dit te realiseren. 
De gelden worden meestal twee keer per jaar doorgestuurd naar Dr. Toon Bongaerts in Nicaragua. 
De vzw draagt hiervan ook de transferkosten. 
 
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 verslechterd is. Met 
sinds maart 2020 de Covid-pandemie bovenop is de levenssituatie van de mensen daar 
dramatisch.  
 
In 2020 waren er omwille van de Covid-pandemie aanzienlijk minder inkomsten via 
fondsenwerving. In Nicaragua werd om dezelfde reden de werking van de verschillende projecten  
een tijd teruggeschroefd (geen huisbezoeken bij patiënten; geen groepsactiviteiten,..), waardoor 
er ook wel minder uitgaven waren. 
 
Naast het indienen van enkele projectdossiers (vierde pijler, GRIS Lubbeek, Stad Lommel,..) heeft 
Nicamig@s in 2020 slechts twee acties kunnen ondernemen: 

- Op 1/3/2020 (net voor de eerste lockdown) : Wereldse zondag in het wereldcafé in Leuven 
t.v.v. het project Armonía Mental. 

mailto:Anne-bongaerts@hotmail.com
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- In mei 2020 deden we met de actie ‘Corona Unidos’ een oproep naar financiële steun om 

beschermingsmateriaal te kunnen laten aankopen voor het gezondheidspersoneel in 
Prosalud. 

 
We organiseerden wel geregeld zoom-meetings met de verschillende werkgroepen. Ook onze 
Algemene Vergadering ging online door.  
 
Hieronder een overzichtje van de evolutie van de werking van de verschillende projecten: 
 

1. FANS: (SDG4) 
Dit is het langstlopende project binnen de vzw werking (sinds 1996). 
In totaal krijgen nog steeds een 300 kinderen en jongeren een schoolbeurs via de gelden 
die we hier in Vlaanderen inzamelen via “padrinos”, peters of meters die een persoonlijk 
kind krijgen toegewezen. In 2019 hadden we al een start genomen om deze vorm van 
steun stilaan om te vormen naar steun voor schooltjes. Vorig jaar werd deze nieuwe 
manier van steun verder op punt gezet. Er zijn nu 8 zeer arme schooltjes geselecteerd aan 
wie we in de toekomst schoolmateriaal voor zowel de kinderen als de leerkrachten willen 
bezorgen met onze financiële opbrengsten.  

2. Corazones Unidos (CU) (SDG3) 
Corazones Unidos ondersteunt sinds 2011 inhoudelijk en financieel de ontwikkeling van 
een ambulant aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap in de regio Terrabona 
en Dario. Structureel hoort dit project in Nicaragua onder de NGO Prosalud in Dario.  
In 2020 kregen weer heel wat kinderen en jongeren een aanbod van ofwel kinesitherapie, 
ergotherapie, logopedie, materiële hulpmiddelen, medische verzorging of de nodige 
medicatie. Zoals boven reeds gezegd, zijn een aantal activiteiten nog steeds opgeschort 
o.w.v. de pandemie. 

1. Armonía Mental (AM) (SDG3): 
Begin 2020 werden nog 511 personen met zware psychologische of psychiatrische 
problemen  regelmatig opgevolgd. Door de pandemie heeft de dienst veel minder mensen 
in consult gehad en werden huisbezoeken ook een hele periode opgeschort. Knelpunt in dit 
project blijft hier de beschikbaarheid van de nodige medicatie.  
Dit project kreeg in 2020 steun van de GRIS Lubbeek 

 
 
Naast deze 3 projecten blijven we de talrijke basisgezondheidsprojecten van de NGO Prosalud 
verder ondersteunen, zijnde de 2 poliklinieken, het labo, de zelfhulpgroepen diabetici, de vrouwen 
met risicozwangerschappen,... (SDG3) 
 
Het is erg belangrijk dat communicatie, transparantie en duidelijkheid blijven om een kwalitatief 
goede (wissel)werking Noord (Nicamig@s)- Zuid (Nicaragua) te onderhouden.  
Met Dr. Toon Bongaerts als centrale spil in Nicaragua m.b.t. alle projecten worden wij voortdurend 
gebrieft, gecoacht en ondersteund via wekelijkse skypegesprekken, mailverkeer en jaarlijkse 
werkbezoeken aan België en/of Nicaragua. 
 
Anne Bongaerts, voorzitter vzw Nicamig@s 
www.nicamigos.be 

 

http://www.nicamigos.be/
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Nicamigos ontving 1441 euro projectsubsidies van de GRIS 

Palestijnse Circusschool 

Contact: Helene Huybens 
joris_devlieghere@hotmail.com 

 

 

 

WERKJAAR  2020 

15 maart 2020………………….!! 
en na amper één evenement achter de rug, zagen we, druppelsgewijs onze hele jaarplanning met 
een virus aangetast!  
 
Een tijdje was er nog hoop omdat de organisatoren van de verschillende events in onze gemeente 
en elders, alles niet onmiddellijk gewoon stopzetten, maar naar nieuwe, latere data zochten, ze 
inplanden en zo het vuur  warm hielden … 
 
Helaas, ook dat bleek geleidelijk aan niet houdbaar.   
 
In tegenstelling met de steeds stijgende besmettingscurve moesten wij, en zo vele andere 
organisaties met ons, vaststellen dat onze werkingscurve de nullijn infecteerde.  
Had het maar andersom mogen zijn.   
 
Gelukkig bleven enkele van onze vaste verkooppunten, coronaveilig, nog actief alhoewel de 
aanvragen, wegens de  “bubbelbeperkingen”  en de  gesloten winkels zeer beperkt .   
 
De jaarlijkse steun via de G.R.I.S-subsidieregeling van de gemeente Lubbeek is wordt dit jaar nog 
“waardevoller” ervaren .  
 
Als 2020 voor onze werking hier, sinds 2004,  als een spijtig dieptepunt zal worden genoteerd  
betekent dit voor onze uiteindelijke begunstigde, de Palestijnse Circusschool, een domper op hun 
werkingsbudget, nog meer omdat de school zelf hun eigen werking zag in duigen vallen.  
 
Het zal inderdaad niet verwonderen dat zij ook de coronacrisis lijdzaam moesten ondergaan.  
 
Waar covid al een moeilijke uitdaging is voor sterke landen met een goed uitgerust en 
veralgemeend gezondheidssysteem, veroorzaakt ze een meer complexe en gevaarlijker situatie in 
conflictzones en bezette gebieden met alle opgelegde beperkingen als road-blocks,  
Checkpoints,   allerhande toelatingspasjes,  het fragmenteren van de toegang tot steden en 
dorpen, isolatie en versnippering waardoor toegang tot gezondheidszorg wordt bemoeilijkt. 
 
Maar daarenboven is er een ook enorm gebrek aan medisch materiaal, testkits, 

mailto:joris_devlieghere@hotmail.com
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beschermingskleding  ventilators, beademingstoestellen,  bloedbanken … 
In Gaza is er tevens en groot tekort aan water waardoor er ook grote problemen van hygiëne  
ontstaan.  
 
Het was een “uitdagend” jaar voor de school: 
 
De Lockdowns, ondertussen al de derde, verplichtten hen al hun afdelingen, gespreid over de 
Westbank, te sluiten .  
 
Alle andere activiteiten zoals, shows , mobiele lessen, optredens in het buitenland,  
werden afgelast.  
 
Een echte domper is ook het wegvallen van hun organisatie van een groot internationaal 
circusfestival in september.  
Buiten het wegvallen van hun dagelijkse contacten met hun kinderen en hun families, hun  
artiesten, sympathisanten en toeschouwers  betekende dit ook het wegvallen van alle inkomsten, 
terwijl de vaste onkosten en de reeds betaalde organisatie- en productiekosten wel het 
jaarresultaat negatief besmette.  
 
Hun jaarresultaat is rood ingeschreven ….  Een deficit van 68 611 euro.  
 
 
Inmiddels hebben ze wel niet stilgezeten  en bleven ze productief tijdens de lockdowns en de korte 
periodes waar wel fysiek les kon worden gegeven ..  
Voor circusacts is het natuurlijk noodzakelijk om dat fysiek te kunnen leren en uitvoeren .  
 
Digitaal maakten ze een reeks van 10 handigheids-trainingen die hun leerlingen thuis kunnen 
aanleren en inoefenen . 
 
De staff en monitoren (leraars ) maakten van de gelegenheid gebruik om hun trainingshandboek 
ook in het  Arabisch af te werken.  
 
Van juni tot september konden ze de jaarlijkse zomerkampen organiseren en maakten ze niet 
minder dan 8 nieuwe shows ( combinatie van circusacts, theater, muziek en choreografie of 
“modern circus “ )   voor de komende maanden ?????? en jaren .   
 
In september konden ze de schoollessen opnieuw opstarten . Helaas ook die vielen opnieuw stil 
wegens een nieuwe lockdown. En zelf hadden ze onlangs de eerste  2 C-gevallen in het 
monitorenteam.  
 
Nadat we hen inlichtten omtrent de financiële steun over 2020, waarbij de subsidiebijdrage van 
1414 euro van de gemeente, en een milde gift  van 1500 euro van een bewoner van onze de 
gemeente  en ons werkingsresultaat vroeg de school ons om iedereen daarvoor zeer hartelijk te 
danken :  “ Het was het beste nieuws “ dat we dit jaar mochten ontvangen “.. 
 

De Palestijnse Circusschool ontving 1.441 euro projectsubsidie in 2020.
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Suyana Peru en Puriy 

 
Contactpersonen:  
Jozef Corveleyn jozef.corveleyn@kuleuven.be  
 
In het afgelopen jaar 2020 werd er door onszelf in België en door 
onze zuster-NGO, Padma, vooral ingezet op de volgende 
activiteiten en zorgpunten: 
2020 begon gewoon…In januari – februari ging zoals in 2019 veel 
aandacht naar de Speelpleinwerking (vacaciones divertidas): aan 
een groep van ongeveer 89 kinderen en jongeren geven onze medewerkers, met de hulp van 
vrijwilligers (4 studenten van bevriende universiteit in Lima en één buitenlandse stagiair) een 
brede waaier van creatieve activiteiten, gaande van dans tot tekenen en muziek maken en 
circusachtige activiteiten en keukenpiet spelen, alsook gewone speel –activiteiten zoals in onze 
Vlaamse speelpleinwerking. Er wordt ook ingezet op psycho-educatieve momenten : korte 
presentaties en oefeningen i.v.m. leren omgaan met elkaar, zelf-affirmatie op correcte manier, 
uitdrukken van gevoelens, het nemen van beslissingen. Hierbij worden ook bescheiden 
‘metingen’ gedaan van de resultaten. 
Daarvoor moest er zoals vorige jaren vooral materiaal aangekocht worden en plaats worden 
gereserveerd in parochiale lokalen die we gratis mogen gebruiken. Ook een groot speelveld in de 
buurt van de hoofdkerk werd ter beschikking gesteld. 
Vanaf maart 2020 werd ook Peru getroffen door het coronavirus. Vanaf half maart werd een 
totale loc down afgekondigd voor heel Lima-grootstad en voor grote delen van andere 
provincies/departementen. Hierdoor moest de hele werking die normaal begint in maart 
omgegooid worden. Het eigen huis Casa Padma mocht niet meer gebruikt worden. Intens beraad 
via gsm en tablet werd door de directrice (Elizabeth Rosas) georganiseerd met alle medewerkers, 
op zoek naar de mogelijkheden om de gewone werking toch zo goed mogelijk op afstand te 
realiseren. 
Allerlei investeringen waren nodig om alle medewerkers (naast directrice nog 4 psychologen) te 
laten beschikken over een goede gsm/tablet en over een goede thuis-wifi-verbinding. Wat geen 
sinecure was. Alle medewerkers waren bereid om deze ongewone vorm van werken uit te 
proberen en middelen te zoeken voor de aanpassingen.  
Tevens werd er nagedacht over het verminderen van de verloning omdat men toch niet volop 
kon werken, dus minder eigen inkomsten zou verwerven voor de consultaties (de meeste 
inwoners van Villa El Salvador en aangrenzende districten hebben enkel ‘informeel’ werk zodat 
zij niet konden rondtrekken voor de gewone klussen, huishoudelijk werk, straatverkoop, 
marktjes, etc. en zij kunnen zelfs ook niet genieten van de zeer bescheiden staatstoelagen voor 
werklozen).  
Toch wou men deze vorm van werken toch zeker tot eind 2020 kunnen volhouden. Allemaal niet 
simpel: de medewerkers hebben meestal een kleine behuizing, zij komen uit de minderbegoede 
kringen, hebben familiale verplichtingen (zorg voor een oude moeder, kinderen die niet naar 
school kunnen, etc.).  
Vanaf mei 2020 kwam men op kruissnelheid :  

1. Loonsvermindering van 20% werd aanvaard 

mailto:jozef.corveleyn@kuleuven.be
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2. De directrice, met wisselende hulp van medewerkers, zette speciaal in op het verbeteren 

van de internetpagina’s van PADMA en van de aanwezigheid van Padma in de sociale 

media (Facebook, Instagram). Een goed bruikbare ‘tool’ voor afstandsconsulten en voor 

het geven van workshops aan groepen. 

3. Consultaties op afstand - (nieuwe aanmeldingen en verderzetten van lopende 

psychotherapieën) : na veel uitproberen is men gekomen tot telefonische (en whatsapp 

etc.) afstandsconsulten. Een probleem voor de gebruikers : gsm’s zijn relatief goedkoop 

en quasi de hele bevolking van VES en omstreken heeft wel per gezin een gsm-toestel; 

maar de wifi-verbindingen zijn redelijk duur en de publieke mogelijkheden zijn schaars. 

Een ander probleem voor onze NGO is de vergoeding voor de ‘zittingen’:  gelet op de 

grote armoede in de wijk en het verlies van inkomen bij vele gezinnen was het niet meer 

mogelijk om de gebruikelijk geworden vergoeding van om en bij de 20 à 30 Soles (= 4,5 à 

6,8 Euro) te vragen. De eerste maanden (tot september) werd in princiep ‘gratis’ gewerkt, 

met de vraag om toch een soort donatie te doen aan Padma als vergoeding. Daarna werd 

er weer gewoon de vergoeding gevraagd – tenzij niet mogelijk. Resultaat : de inkomsten 

uit dit intensieve consultatiewerk zijn gedaald tot een derde van het gewone inkomen 

(referentie 2018 en 2019) uit deze ‘bron’.  

4. Familiale begeleiding : een nieuw programma in aansluiting bij 3/ Consultaties: 2 van 

onze medewerkers (Jessica en Lourdes) onderzochten de data-base van het Casa Padma. 

Zij selecteerden een paar honderd families waarvan in deze database bekend was dat er 

grote problemen waren met (extreme)armoede en intrafamiliaal geweld of mentale 

gezondheidsproblemen. Deze families werden telefonisch gecontacteerd met het 

voorstel om regelmatig telefonisch contact te houden. Begeleiding (een gesprek van 15 

min. om de 14 dagen) werd aangeboden alsook, waar nodig, concrete hulp : 

voedselpakketten, doorverwijzing naar een of andere instantie, etc. 

5. De samenwerking met een tweetal staatscolleges (counseling van leerlingen; workshops 

voor leerkrachten en ouders en leerlingen) werd gestaakt : het hele schooljaar (maart-

juli; en half augustus-december) waren de scholen dicht.  

6. Psycho-educatief programma : Volop werd ingezet door alle personeelsleden op het 

uitwerken van nieuw materiaal voor diverse soorten workshops voor diverse groepen. 

Soms kon men vertrekken van bestaand materiaal; vaak moest men nieuw materiaal 

uitwerken.  

7. Vorm: powerpoint presentaties die via het lokale ‘zoom’-kanaal of via sociale media 

(facebook) online kunnen gezet worden. Hieronder een opsomming van de materialen 

die werden ontwikkeld alsook een lijstje met instanties (bestaande contacten en nieuw-

opgebouwde relaties) waarvoor werd gewerkt. Let wel : deze samenwerkingen waren 

meestal ‘gratis’ tot bijna gratis (kleine vergoeding voor materiële kosten bv.). 

a. Workshops: 

i. Stress en angst management in Covid-tijden 

ii. Positieve opvoedingsstijl voor ouders 

iii. De emoties reguleren in covid-tijden 

iv. Angst, stress en emoties 

v. Effectieve communicatie en begeleiding in het onderwijs 

vi. Hoe kinderen opvoeden zonder geweld 
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vii. Wat is ‘geweld’ 

viii. Management van emoties in het algemeen 

b. Instanties, groepen waarvoor gewerkt werd: in 3de trimester van 2020 waren er 

511 deelnemers aan diverse zittingen; in het 4de trimester ware en 361 

deelnemers. 

i. Programa nacional “Barrio Seguro” – Lima, Callao, verschillende provincies 

in Peru (een programma van het ministerie van binnenlandse zaken om de 

veiligheid in achterstandswijken te vergroten. 

ii. Municipios escolares Lima Sur (een initiatief van leerlingen/schoolraden in 

de zuidelijke wijken van Lima Metropolitana, met steun van het ministerie 

van opvoeding 

iii. Fe y Alegria: een nationale organisatie van opleidingsinstituten voor 

volwassenenvorming, technisch onderwijs; historisch : gesticht door de 

Jezuïeten.  Aparte en herhaalde zittingen werden gegeven voor : directies 

en docenten uit verschillende landsdelen.  

iv. Justicia Juvenil Restaurativa (programma van het ‘openbaar ministerie’ – 

via Ministerie van Justitie)  

v. Area de la Mujer – initiatief van ‘ons’ district Villa El Salvador : 

zelfhulpgroepen van vrouwen. 

vi. Colegio Ciro Alegria – van Huancavelica 

vii. Leiders-groep van Municipios escolares Lima Sur : zie hoger. 

viii. Docentes de sierra Sur: een project van ONG DescoSur (Centro de Estudios 

y Promoción del Desarrollo del Sur) : zie 

http://www.descosur.org.pe/inicio-english/  

Opbouwen en versterken van de banden met gemeentelijke instanties:  
Marianela heeft verder sterk ingezet op het onderhouden en verbeteren van de contacten 
tussen Padma en locale besturen in Villa El Salvador : het gemeentehuis, de parochies, de 
medische huizen in onderdelen van het district, vrouwengroepen, de centrumparochie waar we 
met Padma gestart zijn en nog steeds ‘wonen’, scholen en kindertehuizen. 
 
 
Jozef Corveleyn, voorzitter vzw Suyana Peru 
Linden 
 

Suyana Peru ontving 1441 euro projectsubsidies van de GRIS in 2020. 

SIAL - steunpunt integratie asielzoekers Lubbeek 

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

 

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

http://www.descosur.org.pe/inicio-english/
mailto:christine.daes@telenet.be
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Het netwerk heeft zich in al die jaren  al ver over de grenzen van Lubbeek uitgebreid. De 

werking functioneert op basis van vrijwilligheid en consensus. We ondersteunen de 

vluchtelingen individueel, monitoren het lokaal en algemeen beleid en nemen 

burgerinitiatieven naar het beleid. We zijn omkaderd en gesteund door Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen en door Gastvrij Netwerk vzw.  

De vluchtelingen hebben te maken met personen die individueel de volledige 

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

organisatie of instantie. Tegelijkertijd worden de vrijwilligers in hun engagement gedragen 

door onderlinge samenwerking. De vluchtelingen beslissen zelf of, en in welke mate ze op 

ondersteuning van SIAL beroep doen. De vrijwilligers van SIAL zoeken altijd zo veel mogelijk, 

al dan niet officiële, professionele hulpverlening om de mensen door te verwijzen en te 

begeleiden.  

Niemand van het netwerk ontvangt enige vergoeding.  

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

strekkingen. 

SIAL is actief lid van VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN en van GASTVRIJ NETWERK vzw. 
De nu virtueel verlopende samenkomsten met Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VwV) en met 
Gastvrij Netwerk bieden de gelegenheid om informatie van "op het veld" door te geven aan de 
verschillende projectverantwoordelijken en aan het secretariaat dat ook aan beleidswerk doet. 
Omgekeerd plaatst de informatie vanuit de werking van Vluchtelingenwerk en Gastvrij Netwerk 
ons werk in een breder kader.  
De telefonische Juridische Helpdesk Vreemdelingenrecht is gratis te raadplegen en het luik Asiel 
wordt bemand door VwV. 
 
Gastvrij Netwerk vzw is een platform voor uitwisseling tussen de vrijwilligersgroepen. 
Met de steun van de Koning Boudewijn Stichting werd een "Toolkit" opgesteld ten behoeve van 
vrijwilligersgroepen. Vooral aan de tweede versie ervan droeg SIAL actief bij voor het luik 
Gezondheidszorg. 
 
Deelname studiedagen en vergaderingen, informatie vanuit Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 
Gastvrij Netwerk: 
GASTVRIJ NETWERK 
*AV 30/1 BOTA 75 project Leerplatform CERA. Samenwerking met Ugent ervaring 
gezinshereniging 
* AV 10/12 online 
* Online vormingen: 
Mijn vrijwilligerswerking onder de loep met Marjan Blokland (Kwadraet vzw) 
Sterker in media & communicatie met Tjhoi Ng Sauw (Welcome in Mechelen) -  
Kansen in lokale netwerken met Pascal Debruyne (Odisee & Gents Solidariteitsfonds voor 
moeilijke tijden) 
VWV 
30/1 Nieuwjaarsdrink Leuven Stelplaats 
4/3 Platform Beleid en Beweging 
24/4: online AV 
28/5 online Platform Beleid en Beweging 
Medewerking bevraging ledenwerking VwV 
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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. 
- De financiële middelen worden gebruikt voor  materiaal voor de zaterdagse SIAL-activiteiten, 
schoolkosten, opleidingskosten, humanitaire hulp; ze komen uitsluitend van particulieren die ons 
steunen. Uitzondering dit jaar: 1000 Euro corona-steun van Welzijnswerk. 
- Het rollend fonds van de Koning Boudewijnstichting dient voor interestloze leningen met een 
gepersonaliseerd en soepel afbetalingsplan, op basis van vertrouwen. 
 
GIFTEN T.V.V.SIAL 2020:  

Totaal van 1090 Euro aan giften door particulieren, waarvan enkelen SIAL steunen met een vaste 
maandelijkse gift. Langs deze weg nog eens hartelijk dank aan de milde schenkers!  

1000 Euro van Welzijnswerk om  tegemoet te kunnen komen aan de toegenomen nood omwille 
van corona. 

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! 

Meubels en huisgerief uit een tiental inboedels en tientallen schenkingen van aparte meubels, 
kleding, huisgerief, ... dank! 
 
WEKELIJKSE ONTMOETING 
 
 op zaterdagvoormiddag met Nederlandse les en kinderbegeleiding. 
Door Corona konden deze ontmoetingen jammer genoeg niet meer plaatsvinden sinds maart. 
Het oefenen van het Nederlands gebeurde meer individueel langs het ingaan op hulpvragen, 
regelmatige Whatsapp gesprekken en ook collectief door het informeren over diverse digitale 
oefenmogelijkheden voor Nederlands. 
 
We zochten ook andere wegen om contact te houden en mogelijk te maken. 
* Per mail en whatsapp werden berichten gestuurd naar alle ons bekende families en personen: 
- Waarschuwingen voor diverse oplichtingsmails en brieven, verdachte huisbezoeken, o.m. valse 
controleurs voor rookmelders 13/1, valse mail met logo van Federale overheid financiën, dieven 
die zich voordoen als gerechtsdeurwaarders, verkoop aan huis  van energiecontracten met 
dreiging van afsluiten van gas en/of elektriciteit, ... 
- evolutie van de prijs van de stookolie 
- berichten De Lijn : staking, aangepast regelingen door corona-maatregelen 
- gratis studie-en oefensite rijbewijs 
- gratis railpass voor 3 maanden  
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- gratis matrassen naar containerpark vanaf 2021 
- Info over Mamadepot 
- Informatie doorgeven over verenigingen van mensen uit de cultuur van de herkomstlanden, die 
ijveren voor integratie en uitwisseling. 
 
* Per mail of whatsapp ontvingen we ook veel vragen die vroeger voorgelegd werden ter 
gelegenheid van de zaterdagse ontmoetingen: foto's van documenten allerhande met de vraag 
naar de betekenis ervan en wat te doen. 
 
Er was in 2020 een gevoelige uitbreiding van de INDIVIDUELE BEGELEIDING  van families door 
vrijwilligers. Onrechtstreeks was dit ook een gevolg van de Corona crisis, die de noden 
vergrootte. 
Persoonlijke,  duurzame engagementen tegenover een bepaalde familie of persoon groeien uit 
de  banden die ontstaan bij huistaakbegeleiding, tijdens de begeleiding van de zaterdagse 
ontmoeting, via contacten van huiseigenaar met hun huurder, door buren, bij individuele 
taalbegeleiding, hulp bij verhuis, ...  
 
Het respecteren van  de  corona-voorzorgsmaatregelen vergde veel inspanningen en creativiteit. 
* Huistaakbegeleidingen en leesbegeleiding werd de facto een algemene studiebegeleiding door 
het  het online onderwijs. 
* Andere vormen van individuele begeleiding werden door de huistaakbegeleiders opgenomen 
of werden behartigd door andere vrijwilligers: 
- Hulp bij internetaansluiting, bezorgen en herstellen van laptops en PC's 
-Juridisch: verwijzen naar en/of samenwerken met advocaat voor asielgerelateerde en sociale 
zaken. Met het ABVV is een nauwe samenwerking bezig in verband met een onterecht ontslag 
van een werknemer in de bouwsector. 
- Sociaal-Medisch: Samenwerking met sociale dienst CM voor gehandicapte vrouw van 
Afrikaanse afkomst voor aanvragen van diverse federale en Vlaamse steunmaatregelen. 
- Tussenpersoon en begeleiding bij raadplegingen op spoedgevallen, bij huisarts, gynaecoloog, 
tandarts. 
- Toeleiding naar burenbemiddeling voor familie in Tienen. 
- Administratief: uitleg en verwijzing bij berichten van school, VDAB, Sociale woning, gemeente, 
OCMW,  overheidsdiensten, ... . 
 
De begeleiding van een familie voor een kandidaatstelling van het renovatieproject "Lubbeek 
renoveert" was zeer arbeidsintensief en was een illustratie van hoe projecten voor meer 
kansarme bevolkingsgroepen in de praktijk deze mensen dikwijls niet bereiken en ook veel te 
ingewikkeld zijn om zich ervoor kandidaat te stellen. Ook de (hoog opgeleide) vrijwilliger die de 
kandidatuur in goede banen leidde, moest beroep doen op instanties om er wegwijs in te 
geraken. Het grote verschil is dat zij er in slaagde om te weten te komen bij wie en  hoe aan de 
bijkomende informatie en aan de vereiste documenten te geraken.  
 
SIAL wordt gecontacteerd door recente nieuwkomers maar ook zeer frequent door vluchtelingen  
die we al zeer lang kennen: vragen ivm administratieve moeilijkheden rond verkrijgen van 
nationaliteit, reizen, erkenning van een kind, gezinshereniging, psychische problemen, 
problemen op school van de oudere kinderen, problemen op het werk, vraag naar gegevens van 
deskundige en sociaal gedreven advocaten vreemdelingenrecht en burgerlijke zaken. Ze 
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contacteren ons ook hoe langer hoe meer als begeleiders van nieuwkomers in hun eigen familie- 
of kennissenkring. 
 
De vrijwilligers die families en personen begeleiden zijn ook het luisterend oor en morele steun 
voor alle kleine en grote zorgen. Hierbij speelt de situatie van de familie in thuisland een grote 
rol: medische, sociale, financiële problemen, al dan niet gewelddadige overlijdens, 
verdwijningen, ... . Die zorgen blijven ook bij hen die hier al lang een nieuw leven hebben 
opgebouwd, zwaar doorwegen. 
 
Werk 
  
- Signaleren van info over vacatures en opleidingen. 
- Studentenjobs helpen zoeken 
- hulp bij instuderen van de theorie van VDAB opleidingen: veel mensen beschikken al wel over 
de meeste praktische vaardigheden - 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. 
 
Materiële hulp 
 
-  Fietsreparatie 
- Hulp bij verhuis 
- Meubels, kledij, huisgerief 
 
Financiële hulp 
 
- schoolkosten  van een NBMV  
- materiaal fietsreparaties 
- aankoop vakantieboekjes 
- aankoop appels en peren om te bedelen aan de meest kansarme families 
- reparatieonderdelen voor herstelling van laptops 
- vergoeding voor installatie van Windows op geschonken laptops KBC aan RECUPEL 
- humanitaire hulp voor 2 families  
- schoolbus en schoolrekeningen voor 2 kinderen 2de en 3de trimester na verhuis nr. 
buurgemeente 
- betaling van de eerste module van de CVO opleiding "Begeleiding van baby's en kleuters"  
- betaling 2de-hands kinderkoets en babygerief van Mamadepot 
- materiaal en versnaperingen Nederlandse les en kinderbegeleiding 
 
Leningen 
 
- Stookolie 
- Overbrugging periode met minder inkomsten (wegvallen van Flexi-job) op moment van 
eindejaarsfacturen. 
- Hospitalisatie in Mauritanië van vader van vluchteling  
- 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 



         

4
9

 
van de schoolboeken is moeten gebeuren. De secundaire scholen werken immers langs een 
systeem van online verkoop, rechtstreeks bij bv. Standaard boekhandel. 
 
OCMW 
 
Het pijnpunt van ongelijke behandeling van cliënten naargelang de behandelende 
maatschappelijk werker blijft bestaan. Het is trouwens niet een exclusief probleem in Lubbeek; 
ook in andere gemeenten is dit opvallend. 
 
LOI werking 
 
Veel tekenen wijzen op een afbouw van de LOI plaatsen in Lubbeek: beëindiging van het 
huurcontract van twee van de drie woningen ... 
Maar geen enkele al dan niet openbare beslissing van de bevoegde OCMW-raad hieromtrent is 
ons bekend. 
- De agenda van de openbare zitting OCMW-raad is geheel ontdaan van enige inhoudelijke info 
of debat over het Sociale Beleid. Enige uitzondering was het Huishoudelijk Reglement LOI: 
bespreking, behandelen van amendementen, goedkeuring. 
Ook de wettelijk voorziene bevoegdheden van de OCMW-raad zijn nooit geagendeerd, tenzij in 
een afwijzing van het voorstel van de oppositie om dit wél te doen. 
 
Samenwerking met de Sociale Dienst 
 
* Vertrouwenspersoon bij behandeling van hulpvraag voor het BCSD 
* Voedselhulp: in tegenstelling tot vroeger, wordt geen beroep meer gedaan op vrijwilligers. Dat 
de mensen ter plaatse mogen kiezen wat ze aanvaarden zorgt voor minder verspilling dan enkele 
jaren geleden. De voedselhulp in Lubbeek blijft zeer beperkt en blijft sterk in gebreke voor een 
dagelijkse gezonde voeding. Gemeenten met een sociale kruidenier (Leuven, Bierbeek) of een 
voedselbank (Tienen) komen hier wel aan tegemoet. 
De opvolging van onze suggestie sinds jaren om langs de maaltijdbedeling, de poetsdienst, de 
klusjesdienst ... groenten en fruit van eigen streek in bulk aan te kopen en regelmatig tot bij alle 
kansarmen van onze gemeente te brengen, blijft jammer genoeg uit. 
 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN 
 
* Vreemdelingentaks: Een minderheid van de gemeenten voerde die in. Lubbeek was bij de 
allereerste en besliste meteen voor het hoogst toegelaten bedrag: 50 Euro voor elke verlenging 
van de tijdelijke verblijfsvergunning. Door de wettelijk voorziene uitzonderingen treft het niet 
meteen een groot aantal mensen. De gevallen die wij kennen betreffen mensen die hier al langer 
zijn, dikwijls met een beperkt inkomen uit werk,  voor wie dit telkens een zware financiële last is. 
Een echtpaar betaalt immers automatisch 100 Euro. Zijn er meerderjarige kinderen dan komt er 
telkens 50 Euro bij. Een evaluatie van de kosten-baten voor de gemeente zelf, is voor zover wij 
weten, niet voorhanden. 
* Loket Niet Belgen: dit bestaat in verschillende gemeenten, maar niet overal. Vooral dat dit  het 
enige loket (buiten corona-tijden) is waar een telefonische afspraak verplicht is, wordt als een 
extra drempel voor de dienstverlening ervaren. 
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Financieel: Mensen met een verblijfsvergunning die driemaandelijks verlengd moet worden, 
bijvoorbeeld vluchtelingen in de asielprocedure, kunnen immers geen GSM-abonnement nemen. 
Het krediet op hun prepaid kaart vermindert dus bij elke oproep.   
Ook de subjectieve ervaring is negatief: een Syrische man ,die in Tienen woont, waar deze 
regeling ook bestaat, verwoordde het zo: "Ik werk, ik betaal belastingen, ik spreek Nederlands, ik 
heb Belgische vrienden ... wat moet ik doen om normaal te zijn?" 
 
SCHOLEN 
 
- De samenwerking met de basisscholen in Lubbeek verloopt heel vlot. De leerlingen en ouders 
zijn allemaal heel enthousiast en dankbaar voor de inspanningen die de schoolteams voor hen 
doen. 
- Uitleg over online en schriftelijke informatie van directies en leerkrachten naar ouders. Uitlenen 
van materiaal voor bos- en zeeklassen (GIP) bv. slaapzak, laarzen. 
 
- Samenwerking met AUXILIA voor ondersteuning van overgang OKAN naar regulier onderwijs. 
Auxilia regelde  begeleiding voor een Iraaks meisje dat in Tienen na een eerst jaar B-klas, naar 
een eerste jaar A-klas overstapte. 
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.  Al te veel studenten worden nu nog haast 
automatisch 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 en Europese aardrijkskunde. 
Voor wie het BSO een juiste keuze is, is daar uiteraard niets mis mee, maar als zelfs een 
gemotiveerde leerling te horen krijgt dat een technische richting "veel te moeilijk" is, zonder dat 
dat blijkt uit zwakke prestaties na, in dit geval, een derde jaar BSO automechanica, dan hebben 
we een probleem. De jonge man in kwestie volgt nu opnieuw het derde jaar, maar dan op TSO 
niveau electro-mechanica. Dit was nooit mogelijk geweest zonder onze  aanmoediging om die 
stap te nemen en een intensieve studiebegeleiding door een vrijwilliger. 
 
Zomerschool: een aantal kinderen uit vluchtelingenfamilies hebben veel baat gehad bij het 
volgen van zomerschool in Lubbeek en in Glabbeek. Zowel voor het bijwerken van de 
schoolachterstand als voor het taalbad en de sociale contacten was dat waardevol. 
 
WONEN 
 
- Contact huiseigenaars,  SVK Tielt-Winge 
De Huurdersbond bleek een onmisbare hulp bij enkele conflicten met huiseigenaars die de 
verplichtingen van het huurcontract niet naleefden. 
- verwijzing naar het woonloket voor familie die in Aarschot een te renoveren huisje gekocht 
heeft 
- info over de huurpremie die in de plaats komt van huursubsidie na 5 jaar wachtlijst van Sociale 
huisvesting 
- Huursubsidie 
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In één geval was een rechtstreeks contact van een vrijwilliger met de technisch adviseur de enige 
weg om een rechtzetting te bekomen van een fout in administratie van de Vlaamse Overheid, 
een fout waardoor een familie zijn huursubsidie dreigde te mislopen 
- Huursubsidie: knelpunten van de procedure 
* De voorwaarden voor de aanvrager zijn alleen helder en toegankelijk inzake de maximum 
inkomensgrenzen. 
Voor die, wat betreft zijn situatie (dakloos, vanuit een ongeschikte woning ...)  is  de hulp van de 
sociale dienst van het OCMW noodzakelijk  om zeker te zijn dat men onder de voorwaarden valt. 
De voorwaarde dat de woning die men gaat huren moet voldoen aan de Vlaamse 
woningkwaliteitsnormen is de meest complexe. De Vlaamse Codex Wonen is een zeer uitgebreid 
administratief document en is op zichzelf niet voldoende om exact te weten waaraan een woning 
moet voldoen. Daarvoor moet je ook het Technisch Handboek raadplegen. 
Stel dat je al deze info goed begrijpt en bij de hand hebt als je een huurwoning zoekt, dan nog 
blijft het altijd een beetje een gok; je kan namelijk geen voorafgaande controle krijgen van de 
woning  over de technische eisen en bezettingsnormen. 
*Lange tijd tussen de aanvraag, de controle, de beslissing, de eerste betaling : samen minstens 
een half jaar. 
Dit is echt een maatregel voor mensen in armoede, dus hoe stelt men zich voor dat die mensen 
die periode moeten overbruggen, laat staan budgetteren, in de onzekerheid over de uiteindelijke 
beslissing?  
- Aan Lubbekenaren  in precaire financiële situatie, al dan niet dringend op zoek naar huisvesting, 
wordt zeer dikwijls aangeraden om buiten Lubbeek, bv. in Tienen, naar goedkopere huisvesting 
uit te kijken. Dit gebeurt tijdens de consultaties individueel op de sociale dienst, maar dezelfde, 
soms redelijk dwingende suggestie komt ook al tientallen jaren aan bod tijdens het gehoor op 
het BCSD waar mensen over hun eigen dossier commentaar mogen geven en vragen stellen. Men 
kan dit realistisch noemen, maar de verantwoordelijkheid voor het gebrek aan noodwoningen en 
vooral aan sociale woningen in Lubbeek en betaalbare huisvesting in Lubbeek in het algemeen, 
wordt zo verlegd naar de noodlijdenden zelf. 
Lubbeek “exporteert” zijn armoede, net als veel andere rijke omliggende gemeenten - veelal 
naar Tienen, maar Tielt-Winge en Herent worden ook al eens vernoemd. 
IN 2020 werden in Tielt-Winge 85 nieuwe sociale woningen gebouwd, waarvan een deel vanaf 
november verhuurd werd. Minstens 4 daarvan zijn toegewezen aan inwoners van Lubbeek die 
bovenaan de prioriteitenlijst stonden wegens urgente woningnood, al dan niet gecombineerd 
met zeer lange tijd op de wachtlijst (1 familie stond er al 12 jaar op). 
Is het normaal dat onder meer Tielt-Winge de ergste woonnoden van Lubbeek moet lenigen? 
De families die nu een sociale woning kregen toegewezen in Tielt-Winge zijn heel opgelucht; 
maar tegelijkertijd is er frustratie omdat bv. kinderen plots van school, sportclub, ... moeten 
veranderen  en de banden met “hun” gemeente, hun buren, ... doorgeknipt worden. 
 
SIAL IN DE WERELD 
 
- 4/1 film "Shaun het schaap" + hapje en drankje Cinemazed Leuven 
- 11/1 Startup-St. Bernard:  film "Beertje Paddington" + receptie Parochiezaal Sint-Bernard 
- 8/2 Groenwerkdag met verhuis materiaal naar depot en kookworkshop 
- 6/3 verzorgen van toog- en opruimwerk bij de voorstelling "Little big Farm” in zaal Libbeke door 
vluchtelingen uit het netwerk van SIAL. 
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Langs de betrokkenheid bij de Werkgroep Armoede (vergadering 23/1), die geëvolueerd is naar 
de werkgroep "Warm Lubbeek", was SIAL ook actief bij de start en de werking van  
MAMADEPOT LUBBEEK, dat zijn deuren opende op 12/9. 
Door onze uitgebreide contacten binnen de vluchtelingenfamilies en enkele kansarme Belgische 
families, konden we Mamadepot snel bekend maken bij een aantal mensen uit de doelgroep van 
"sociale klanten". Dit blijft een continu aandachtspunt. 
De combinatie van echt winkelen met de symbolische prijzen van de sociale klantenkaart, wordt 
enorm gewaardeerd. Ook de ingesteldheid van duurzaam omgaan met het materiaal, door 
gebruikte, goede kledij en speelgoed netjes gewassen terug binnen te brengen, krijgt in de 
werking veel aandacht. 
Een aantal vrijwilligers vond de weg naar Mamadepot via de SIAL- nieuwsbrief. 
 
-Publicatie "Sociaal Schaduwwerk":  medewerking door telefonisch interview over onze werking. 
Aanwezig op boekpresentatie in Hogeschool Odisee 
- Face book-groep Lubbeek HELPT 
- Welzijnszorg: startbijeenkomst Leuven 5/10/2020, digitale projectenbijeenkomst 3/12 
 
27/9 REFUGEE WALK  
 
Bracht dit jaar 496.600 Euro op voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
SIAL nam deel aan de voorbereidingen en 9 groepen uit Lubbeek stapten een prachtige route af 
van 40 km langs de grenzen van onze gemeente. 
Ze werden door vrienden en familie gesponsord en hun ingezamelde bedrag oversteeg 
ruimschoots het minimum van 100 Euro per deelnemer.  
We verzorgden het onthaal en de catering (materiaal bekostigd door de deelnemers). 
De weigering van sponsoring door het CBS aan de deelnemers van de Refugee Walk, in 2019 en 
wederom in 2020, volledig ingaand tegen de gemeentelijke subsidiereglementen en tegen het 
advies van de GRIS, gaf aanleiding tot een uitgebreide schriftelijke discussie tussen de GRIS en 
het CBS, en tot interpellaties in de gemeenteraad. 
Als reactie op de weigering, werd in de nieuwsbrief van SIAL een oproep geplaatst aan de meer 
dan 200 ingeschreven abonnees, om 5 Euro te doneren aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. We 
kregen veel reacties van mensen die een veel hoger bedrag hebben gestort. Waarvoor dank! 
 
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 in de 
korte periodes dat die toegankelijk was, was gewild 
 
NIEUWS  
 
Over de bovenlokale situatie door o.a. Persberichten van VwV 
 
- Maggie De Block: weigering opvang van sommige categorieën van vluchtelingen onder de 
noemer "misbruik tegen gaan". Aangevochten bij de RVS door VwV en anderen. 
- 7 augustus: VwV, samen met ADDE, avocats.be, CIRÉ, Ligue des droits humains, NANSEN vzw, 
ORBIT vzw, Service droit des jeunes de Bruxelles, het Burgerplatform BxlRefugees,  
dagvaardden FEDASIL en de Belgische staat omdat honderden mensen al maandenlang op 
straat moeten leven, ondanks tientallen veroordelingen van FEDASIL om opvang te geven. 
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- Hoe de vluchtelingen die een verzoek tot internationale bescherming aanvragen van het kastje 
naar de muur gestuurd werden, wordt door Jozef Hertsens reeds op 14/5 gedocumenteerd in de 
nieuwsbrief van Gastvrij Netwerk. Hij is voorzitter van VLOS (Vluchtelingen Onthaal Sint -Niklaas). 
"Kwetsbare mensen leven op straat. Mensen lopen verloren. 
Recht op asiel en opvang worden helemaal niet gegarandeerd. 
Geen kot, geen bescherming, geen assistentie, geen juridische begeleiding... ."  
Het is een realiteit waar we in Lubbeek niet mee geconfronteerd werden, maar het was 
maandenlang (en is in mindere mate maar nog steeds) bittere realiteit. De instructies aan DVZ, 
die voor een deel verantwoordelijk waren voor deze mensonwaardige situatie, zijn onder de 
huidige staatssecretaris opgeheven. 
 
De situatie van mensen zonder wettig verblijf is sinds corona nog slechter dan vroeger. Hoewel 
een discussie over voorwaarden voor regularisatie, politiek erg moeilijk ligt, wordt er meer en 
meer door verschillende actoren op een genuanceerde manier voor gepleit. Zie o.m. bijdragen in 
MO* en op Sociaal.Net. 
 
WEBINARS 
 
- GAMS: Feminisme en antiracisme in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking in 
België19/5/2020 
- Christophe Busch: "Wij versus zij" 25/11 
 
 
SIAL NIEUWSBRIEVEN 
 
Worden verstuurd naar meer dan  200 geïnteresseerden.  
Volgende items komen aan bod: 
Hulpvragen ivm: 
- huistaakbegeleiding, individueel oefenen Nederlands langs Whatsapp 
- vrijwilligerswerving voor de zaterdagse samenkomst om Nederlands te oefenen en de 
kinderbegeleiding en voor online oefenen van het Nederlands. 
- Huurwoningen zoeken.  
- vervoer- en begeleidingsvragen naar medische consultaties, oudercontactavonden, opleiding, ... 
- verhuishulp 
- kleding, huisraad, meubels, fietsen, PC en laptops, ... 
- Nieuws over beleid aangaande vluchtelingen uit de pers, vanwege Vluchtelingenwerk, vanwege 
Gastvrij Netwerk , uit de Lubbeekse gemeenteraad en de OCMW-raad. 
 
KNELPUNTEN 
 
1.Centrumsteden zetten soms interessante  projecten op ivm laagdrempelige toegang tot werk in 
een combinatie van werk en taalonderwijs, sociale kruidenier, opleidingen, .... Doordat hier 
gemeentelijke middelen ingezet worden, vallen de inwoners uit de (omgevende) gemeentes uit 
de boot. Zo loopt er in Antwerpen al enkele jaren een succesvol project dat werken en leren 
combineert en zo het traject naar werken betekenisvol inkort voor bepaalde beroepen: zowel 
voor de nieuwkomers als voor de samenleving een winst. 
2. Te hoge eisen voor taalkennis van het Nederlands voor sommige beroepen.  
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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. 
- Een blijvend en jammer genoeg groeiend knelpunt: het traject van de inburgering. 
Taallessen: wachtlijsten zijn nog steeds aanzienlijk, tot anderhalf jaar, vooral voor wie start als 
analfabeet. Dat heeft consequenties voor de hele integratieloopbaan. Zonder basiskennis van 
onze taal is beroepsopleiding of behalen van een rijbewijs niet mogelijk. Ook is het sociaal 
isolement veel groter zolang er geen toegang is tot taallessen. Corona heeft voor grote 
bijkomende vertragingen gezorgd, ook in de lopende opleidingen. 
Zeer positief is de training voor het theoretisch examen voor het behalen van het rijbewijs met 
ook een aangepast examen (vnl. meer tijd) door het CBE. Zeer jammer dus, dat dit 
voorbehouden is voor wie verwezen is naar het CBE ("Open School" in Leuven). Wie CVO volgt, 
slaagt daardoor dikwijls moeilijker voor het theoretisch rijexamen door problemen met de taal, 
niet door onvoldoende kennis van de verkeersregels. 
 
De 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.  
Zouden onze smeekbeden naar het kabinet Somers iets hebben uitgehaald? Het lijkt er eerder op 
dat  Corona ons dit keer allicht een handje heeft geholpen: een werkende man die al jaren wacht 
om de integratiecursus te kunnen volgen, volgt die nu, tot zijn grote tevredenheid, online op 
zaterdagvoormiddag. Hopelijk is deze regeling een blijver! 
De recent gestemde forse financiële bijdrage voor het verplichte integratietraject en het dreigen 
met boetes als het traject niet snel genoeg wordt afgelegd, lijken ons contraproductieve 
maatregelen; ze zullen de integratie alleen maar bemoeilijken. Dit is echt stuitend: vooral in 
combinatie met de aanslepende problemen van lange wachttijden (in interviews in de gesproken 
en schriftelijke media straal ontkend  door politiek verantwoordelijken en niet weerlegd door de 
journalisten), zowel voor taallessen als voor integratiecursussen, is het voor velen, volledig 
buiten hun schuld, gewoon onmogelijk om aan die eisen te voldoen. 
 
 
BESLUIT 
 
Dit jaar zal SIAL meer dan 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, vele jaren wachtten op een erkenning en/of 
verblijfsvergunning en gemiddeld vier jaar 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  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. Dit is tijdens de Corona periode nog 
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toegenomen: de bezorgdheid over elkaars gezondheid en familiale situatie is groot en de 
bereidheid om te helpen ook. 
 
De huidige regering voorziet opnieuw een meer evenwichtige relatie tussen de grootschalige 
opvang van vluchtelingen en de kleinschalige. Dit wordt hopelijk ook omgezet in actie op het 
terrein. Met de kleinschalige opvang, die geografisch gespreid is en meer kansen geeft voor 
ontmoeting, verloopt het samenleven veel harmonieuzer, is er meer spontane mantelzorg en 
solidariteit en plooien de verschillende bevolkingsgroepen, ook binnen de 
vluchtelingenpopulatie, zich minder op zichzelf terug. Het onthaal in  LOI-opvangplaatsen door 
professionelen met ervaring en expertise, in samenwerking met lokale vrijwilligers kan dan weer 
hersteld worden en een nieuwe start nemen ...hopelijk ook in Lubbeek (zie LOI). 
 
Er heerst nog steeds grote bezorgdheid bij alle NGO's, vzw's en burgerinitiatieven die 
vluchtelingen ondersteunen, over  repressieve  reacties vanwege overheden tegenover veel 
initiatieven van organisaties en individuele burgers die opkomen voor vluchtelingen. 
Verschillende vrijwilligers en vzw's meldden op de vergaderingen van Gastvrij Netwerk, hoe ze 
tegengewerkt en geïntimideerd worden door officiële instanties. 
 
Het wetsontwerp om  huiszoekingen te doen zonder voorafgaand gerechtelijk onderzoek bij 
vermoeden van aanwezigheid van mensen zonder papieren, is alsnog niet door het parlement 
geraakt. Zowel politiek als vanwege de onderzoeksrechters ("wij zijn geen stempelrechters") was 
er tegenstand. Dat het voorstel op allerlei manieren weer opduikt, is verontrustend. 
 
DANK aan iedereen die met sympathie SIAL gevolgd heeft en aan allen die op een of andere 
manier bijgedragen hebben aan het verwelkomen en ondersteunen van de vluchtelingen in onze 
gemeente en daarbuiten. 
 
Indien u de SIAL-werking financieel wil steunen, kan dit op naam van SIAL  

BE68 7340 3583 4334 (geen fiscaal attest mogelijk)  

 
INTERESSANTE LINKS EN NIEUWSBRIEVEN: 
 
Myria 
Nieuwsbrieven Vreemdelingenrecht 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
VVSG ivm OCMW en vluchtelingen  
 ECRE 
ORBIT 
Vluchtelingen Onthaal Sint-Niklaas (VLOS) 
Limburgs Platform Vluchtelingen 
Vakantie voor Iedereen 
Welzijnsschakels 
Gastvrij Netwerk op face book  
Face book Mamadepot Lubbeek 
Face book Lubbeek Helpt! 
Sociaal.net 
Unia 
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Liga voor mensenrechten 
Medimmigrant 
Nansen 
UNHCR 
MO* 
Belgisch ontwikkelingsagentschap 
Amnesty 
11 11 11 
 
Contactpersoon Christine D'aes <christine.daes@telenet.be> 0486748983 

Wereldsolidariteit - WSM 

 

 
 
Contactpersoon: Guy Sprengers guy.sprengers@telenet.be  
 
 
Na het opdoeken van KWB is er geen rechtstreekse link met de Lubbeekse  
bevolking, echter via de Stuurgroep WSM Leuven wordt het belang van deze  
ngo binnen de gemeente onderhouden.  
Vertegenwoordigers zijn Roland Van Criekingen en Guy Sprengers. 
 

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

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

Stuurgroep WSM Leuven en Partenariaat  

Samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de CGTG van Guatemala, en anderzijds 

Beweging.net (Verbond Leuven), ACV (Verbond Leuven) en Christelijke Mutualiteit (Verbond 

Leuven), opgericht in 2004, in november 2008 officieel verlengd 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 werden nieuwe onderhandelingen gestart 

met de verschillende Leuvense partners om zich voor te bereiden op een nieuwe verdere 

overeenkomst met het Partenariaat. Deze voorbereiding is in 2018 verder uitgediept en 

resulteerde in een werkbezoek aan de partners in Guatemala in januari 2019. Hierop is een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor drie jaar, van 2019 tot en met 2021. Hierin zijn 

duidelijke afspraken gemaakt naar bilaterale ondersteuning. De samenwerking geldt niet enkel 

mailto:guy.sprengers@telenet.be
http://www.wsm.be/
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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. Sinds 15 februari 2020 is Pieter-Jan Dervaux de 
vrijgestelde voor Leuven en Brussel. 

De Coronapandemie heeft sinds maart 2020 ook de werking van WSM danig parten gespeeld. Er 
konden geen activiteiten georganiseerd worden nationaal, zoals de startdag in maart, of de 20km 
van Brussel in mei, of de Andere Kerstmarkt Leuven in december.  
Verregaande plannen om in de loop van april 2020 een jongerenuitwisseling met MOJOCA 
Guatemala te organiseren zijn uitgesteld. Er werd enkel online contact gehouden.  

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

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

Ondertussen blijven alle voorgaande campagnes verder opgevolgd: Cleanekleren, Schonekleren, 
Leefbaar loon, Sociale bescherming voor iedereen, opkomen voor gezondheid wereldwijd.  

In de kernthema’s van WSM draagt zij bij tot de realisatie van verschillende SDG’s: het 
beëindigen van armoede (SDG 1) – goede gezondheid en welzijn voor iedereen (SDG 3) – 
gendergelijkheid (SDG 5) – waardig werk en economische groei (SDG 8) – ongelijkheid 
verminderen (SDG 10) – verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) – vrede, gerechtigheid 
en sterke instellingen (SDG 16) en uiteraard partnership (SDG 17). 

               

WSM 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, 
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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. 

 16 januari: stuurgroep  
 20 januari: stuurgroep 
 4 februari: werkgroep AFF Lubbeek (film Guatemala/voorstelling WSM-partenariaat) 
 22 februari: stuurgroep 
 16 april: stuurgroep online 
 28 april: werkgroep AFF Lubbeek online: afgelasting editie 2020/uitstel AFF naar 2021 
 14 mei: stuurgroep online 
 18 juni: stuurgroep online 
 17 september: stuurgroep online 
 19 november: stuurgroep online 
 14-15 december: ‘Andere Kerstmarkt’ Leuven, stand WS. 
 
Nota: normaal gezien had in 2020 het Lubbeekse AfrikaFilmFestival in teken gestaan van het 
Partenariaat Guatemala. Dit AFF is uitgesteld naar 2021. 
 

WSM ontving € 1441 projectsubsidie (Financiering MOJOCA Guatemala), voor opvang, 
begeleiding en opleiding van kwetsbare straatjongeren in de hoofdstad Guatemala-Ciudad. 

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 ook in 2020 verdergezet, tot ieders spijt dit jaar slechts 
op een laag pitje. 
 
Zowel onze school als de partnerschool ondervonden grote gevolgen 
van de coronapandemie. Beide scholen sloten tijdelijk en moesten op 
een andere manier dan gewoonlijk opnieuw aan de slag. De eerste tot 
derde leerjaren in Cyendajuru konden sinds april niet naar school 
komen. In januari 2021 pas zou dat opnieuw kunnen. Voor de andere 
leerjaren duurde het gelukkig iets minder lang.  
 
Professor emeritus Luk Cannoodt, de secretaris van de vzw Impore, 
blijft nog steeds onze contactpersoon. Helaas overleed zijn vrouw 
Claudine Mukeshimana, die de dagelijkse leiding ter plaatse opnam, 
totaal onverwacht. Luk neemt nu zo veel mogelijk taken van haar over. 

mailto:bieke.verlinden@gbslubbeek.be
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In Rwanda verloren de gezinnen van de vele kleine 
zelfstandigen, de arme boeren die zelf geen 
landbouwgrond hebben, etc... hun inkomen. Zij hebben 
geen spaarcenten en kunnen ook niet terugvallen op 
een sociaal opvangnet of extra subsidies zoals dat bij 
ons het geval is.  

     

  

 
 

Jammer genoeg voor onze leerlingen van de derde graad werd het 
Afrika Filmfestival geannuleerd.  
Ook het schoolfeest ging niet door, waardoor er geen deel van de 
winst werd doorgestort door het oudercomité. De projectsubsidie van 
de gemeente was dan ook zeer welkom. Er volgde ook nog een 
kleinere aanvullende toelage; een echte meevaller!  
 

 

Dat geld kwam goed van pas bij de eindfase van de bouw van twee 
extra lokalen. Het ene dient als stockageruimte voor de melk die de 
school ontvangt om twee keer per week uit te delen aan een aantal 
klassen. In het andere zal een reservoir komen te staan met een filter 
om drinkbaar water te hebben voor de leerlingen. 

 

Het project in ISIMBI ontving € 1441 projectsubsidie in 2020. 

GBS ‘School 3212’ Pellenberg 

Contact: directie.school3212@gbslubbeek.be 
 
Er werd geen jaarverslag voor 2020 ingediend. 

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

GBS ‘De Stip’ Binkom 

Contact: directie.binkom@gbslubbeek.be  
 
De school heeft in 2020 wegens corona geen enkele activiteit ondernomen voor het project 

KINDEREN HELPEN KINDEREN in Pakistan. Daarom werd er ook geen jaarverslag 

opgemaakt door GBS Binkom. 
 

mailto:directie.school3212@gbslubbeek.be
mailto:directie.binkom@gbslubbeek.be
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Sint-Martinusschool Lubbeek 

Contact tom_petre@hotmail.com  
 
Alle geplande activiteiten in 2020, waaronder een mondiale dag in maart, werden geannuleerd 
wegens corona. Daarom is er voor 2020 geen jaarverslag ingediend.  

mailto:tom_petre@hotmail.com

