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

voor méér en betere Internationale Samenwerking 

Wat deed de GRIS in 2017? 

Die vraag wordt beantwoord in het hoofdstuk met die titel en in elke bijdrage apart van de 17 
lidorganisaties van de GRIS. 
 
De verslagen van de Lubbeekse scholen, vierdepijlers, NGO's of andere vrijwilligersverenigingen 
bieden u een mooie bloemlezing van zeer diverse thematieken en activiteiten. Ze schetsen samen 
het beeld van hoe de Lubbeekse verenigingen de doelstellingen van het beleid Internationale 
Samenwerking op de werkvloer realiseren. 
Zeer zeker méér dan het lezen waard in dit jaarverslag! 
 
Naar jaarlijkse traditie werd het Afrikafilmfestival in mei 2017 met succes naar Lubbeek gebracht. 
De tweede editie van de H-eerlijke markt in oktober in zaal Libbeke werd druk bezocht. Zonder de 
goede ondersteuning van de administratieve en technische diensten van de gemeente zou het ons 
niet zijn gelukt! 
 
Vermeldenswaardig ook was de succesvolle deelname van 2 teams uit Lubbeek (SIAL en Groen 
Lubbeek) aan de Refugie Walk op 24 september 2017. 
 
Op vraag van de GRIS werd de engagementsverklaring voor de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, SDG's genoemd, ondertekend door de 
gemeente Lubbeek. 
De praktische uitwerking van dit ambitieuze plan dat alle beleidsdomeinen betreft moet vorm 
krijgen in de 'Agenda 2030'. Deze agenda omvat onder andere armoede en hongerbestrijding, 
onderwijs, gendergelijkheid, economie en energie en klimaatacties, vrede en veiligheid zowel 
lokaal als wereldwijd! We spreken over een Lokaal Mondiaal Beleid! Ook in Lubbeek! 
 
 
Beste politici! 
 
In het verkiezingsjaar 2018 wil de GRIS verder de kar trekken van de voorbereiding van de Agenda 
2030 die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen tijdens de volgende legislatuur in praktijk moet 
brengen. We zullen alle partijvoorzitters vragen om deze agenda mee op te nemen in het 
partijprogramma waarmee ze naar de kiezer trekken. 
Noteer alvast in uw agenda de trefwoorden Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), Agenda 2030 
en Lokaal Mondiaal beleid! 
 
We rekenen op uw volle medewerking! 
 
 
Johan Flamez 
Voorzitter GRIS 
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WAT DEED DE GRIS IN 2017? 

1. Besturen en Vergaderen 

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

 Teneinde een optimale samenspraak en inspraak te bieden aan de leden van de GRIS, opteren 
we er voor om meerdere maal per jaar de ALV bijeen te roepen. 
In 2017 gebeurde dat vier maal (23 maart, 22 juni, 14 september en 7 december). Er werden 
in totaal 76 aanwezigheden genoteerd. 
 

 Het Dagelijks Bestuur (DB), uitgebreid tot de kerngroep van zeven personen, komt minstens 
één maal per ALV samen om deze voor te bereiden. Agendapunten waarvoor een bijzondere 
bespreking nodig is, worden in een extra vergadering behandeld. 
In 2017 waren er geen extra bijeenkomsten nodig. Het DB kwam vier maal bijeen in 
voorbereiding van de ALV. 
 

 Er waren in de loop van 2017 twee werkgroepen actief: de Fairtradetrekkersgroep 
(permanent) en de werkgroep AfrikaFilmfestival (jan-mei) De werkgroep Wereldmarkt ging 
niet door na negatief advies van het CBS. Zie verder. 

2. De agenda in 2017 

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 enkele gastsprekers in 2017. 
 Op 22 juni kwam Stijn Loenders de werking van DJAPO voorstellen. Hij stelde op vraag van 

het dagelijks bestuur de SDG's (Sustainable Development Goals) van de VN centraal in zijn 
betoog. 

 Op 7 december stelden Lien Vander Schueren en Gilles Liefsoons hun project in Oeganda 
voor. Ze zullen in juli en augustus 2018 een project rond afvalbeheer leiden in Kampala. 

 Op 14 september kwam Marijke Sué, diensthoofd Welzijn uitleg geven over de besteding 
van de federale en Vlaamse subsidies voor de opvang van vluchtelingen in Lubbeek. 

 

 Er namen op 2 februari enkele vierdepijlerorganisties uit Lubbeek deel aan ‘De dag van de 
vierde pijler Vlaanderen’ in het Vlaams parlement in Brussel. 
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Op 26 april stelde Johan Flamez het jaarverslag 2016 voor aan de gemeenteraad. Hij stelde de 
omschakeling voor van Noord-Zuidbeleid naar Lokaal Mondiaal Beleid, waar de SDG's (zie eerder, 
Djapo) en de agenda 2030 centraal staan. 

1. OPVOLGING ACTIVITEITEN VAN DE LIDORGANISATIES 

 Er waren in de loop van 2017 enkele wijzigingen bij de leden: 
 Werner Boelaert vervangt Magda Verbeelen voor Groen Lubbeek 
 Dirk Maes werd vertegenwoordiger in de GRIS voor De Linde, VBS Linden. 
 Benita van Hurck, duurzaamheidsambtenaar was langdurig afwezig en werd vervangen 

door enkele medewerkers van Welzijn (Marijke Sue, Mieke Osieur en Sandra Bogaerts) 
Vanaf juni werd Benita vervangen door Kurt Vermoesen als deskundig ambtenaar 
Internationale Samenwerking. 

 Er werden op elke ALV agendapunten voorgesteld door de lokale werkingsgroepen. Hiervoor 
verwijzen we ook naar de verslagen van de lidorganisaties verder in dit jaarverslag. 

Kwamen op de agenda in 2016: de 11.groep Lubbeek (politieke actie, activiteiten, deur aan 
deur en broodzakkenactie), Wereldsolidariteit (Schone sportklerencampagne), Artsen zonder 
Vakantie en Chaines de l' Espoir met Jos Swinnens verslaggeving van zijn missies in Pakistan en 
Congo, SIAL (Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Fedasil), Okra Binkom met een filmnamiddag 
in Santro, HIA, Halaai Xale en Fifala. 

 De werkgroepen Fairtrade en Afrikafilmfestival rapporteerden op elke vergadering de stand 
van zaken en vroegen medewerking aan de aanwezigen. De werkgroep Wereldmarkt werd 
opgegeven na negatief advies van het schepencollege om als GRIS samen te werken met de 
parochieploeg van Lubbeek tijdens het Oktaaf. 

 Er werd tijdens meerdere vergaderingen verduidelijking gevraagd omtrent het aanwenden van 
zowel de federale als de Vlaamse subsidies voor de opvang van vluchtelingen in Lubbeek. 
Uiteindelijk kwam Marijke Sué hierover duidelijkheid scheppen, al bleven er meerdere 
deelnemers op hun honger zitten. 

 Op initiatief van Werner Boulaert en Jan Desmedt, beide van Lubbeek, namen 2 groepen 
stappers deel aan de Refugie Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De 6 aanvragen voor 
sponsoring vanuit de GRIS werden goedgekeurd voor een totaal van € 600. Beide groepen 
brachten samen méér dan € 6000 bijeen voor het initiatief. Er werd hierover een artikel in het 
infoblad gepubliceerd. 

 Op initiatief van Kurt Vermoesen werd de aangepaste ledenlijst voorgelegd aan het 
schepencollege en werd een eerste aanzet gemaakt voor een vereenvoudiging van de 
aanvraagformulieren voor het verkrijgen van subsidies Internationale Samenwerking. 

2. VERSLAG VAN DE WERKGROEPEN 

Lubbeek Fairtradegemeente en H-eerlijke avondmarkt 

 Na het succes van de H-eerlijke markt van vorig jaar werd door de fairtradetrekkersgroep 
besloten het initiatief te herhalen in oktober 2017. Schepen Jo Pierson zorgde voor een extra 
budget. 

 Op 24 oktober ging de H-eerlijke avondmarkt door in een overvolle zaal Libbeke, waar 23 
standhouders zowel lokale producten als derdewereldproducten en info aan de man brachten. 
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De centrale organisatie lag bij Kurt Vermoesen. Bugari Express zorgde voor een gesmaakte 
muzikale omlijsting. De evaluatie was erg positief. 

 Met dit initiatief bestendigde Lubbeek zijn fairtradelabel voor 2017. 
 
Zie ook www.fairtradegemeenten.be en klik op Lubbeek. 

Het Afrikafilmfestival Leuven in Lubbeek 

 In 2017 werd voor de derde maal in de voormiddag een schoolprogramma aangeboden. Vier 
scholen gingen in op het aanbod. Uiteindelijk genoten een 100-tal leerlingen de jeugdfilm 
Rafiki, een film omtrent racisme. 

 Voor de avondfilm werd Watatu gesmaakt door de 70 aanwezigen 

 De opbrengst van de avond ging naar het project Hands in Action Filipijnen dat werd 
voorgesteld door Dirk Nijs uit Lubbeek. 

Ethisch bankieren 

Hoewel ethisch bankieren uitdrukkelijk vermeld staat in de meerjarenplanning is dit onderwerp 
in 2017 niet geagendeerd. 
De gemeente Lubbeek heeft € 200.000 geplaatst op een ethische spaarrekening van TRIODOS, de 
enige zuiver ethische bank in België. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Agenda 2030 als leidraad voor een Lokaal 
Mondiaal beleid 

De duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's genoemd) zijn de 
opvolgers van de Milleniumdoelstellingen die in 2015 af liepen. Op elke ALV van de GRIS werden 
deze ter sprake gebracht en werd er gezocht hoe deze kunnen dienen als kader voor een 
ontwikkelingsbeleid en kunnen worden geïmplementeerd in de lokale Lubbeekse politiek. 
 

 Op 22 juni kwam Stijn Loenders van Djapo hierover een presentatie geven. Djapo heeft een 
begeleidend aanbod naar zowel de scholen als de gemeentebesturen. 

 Op 14 september werd een aanbevelingstekst van de GRIS (zie addendum onder) om de 
engagementsverklaring van de VVSG te laten ondertekenen door het schepencollege en de 
gemeenteraad goedgekeurd. Aan het bijgevoegde actieplan werd (nog) geen gevolg gegeven. 

 Op 7 december werd het actieplan verder ontwikkeld. Er werd de vraag gesteld aan de 
schepenen om de koppen bij elkaar te steken om een actieplan uit te werken. Het 
memorandum van de 11 koepel in voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 
oktober 2018 werd eveneens besproken. 

http://www.fairtradegemeentes.be/
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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 Fairtrademarkt worden er in aangekondigd en gepropageerd. 
 
De redactie brengt eveneens verslag uit van actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen in Lubbeek 
die het veld van Internationale Samenwerking beroeren. 
 
Ten slotte onderhoudt de redactie een kalender met een overzicht van vorming en activiteiten in 
Lubbeek en omstreken. 
 
Webadministrator is Guy Sprengers. De eindredactie is bij Johan Flamez. 

2. Het infoblad 

De GRIS probeert een continue aanwezigheid aan te houden met artikels in het infoblad. Alle 
projecten die subsidies hebben verkregen worden ook gevraagd hun project kort voor te stellen 
via het infoblad. 

3. Communicatie door lidorganisaties 

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

http://www.grislubbeek.tbe/
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WIE WAS ER LID VAN DE GRIS IN 2017? 

De GRIS telde in 2017 zevenendertig personen op de adressenlijst: 
Er waren 21 stemgerechtigde leden: zij vertegenwoordigen de lokale actiegroepen in Lubbeek, 
waarvan het lidmaatschap bekrachtigd werd door het college van burgemeester en schepenen 
 
Als niet stemgerechtigd lid noteren we: 

 De 6 afgevaardigden van de politieke partijen 

 De schepen I.S. en de ambtenaar 

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

 
De 37 ingeschreven personen vertegenwoordigen: 

1. Veertien lokale actiegroepen: 

 11.11.11., Amnesty International, Broederlijk Delen en Welzijnszorg, Wereldsolidariteit en 
Artsen zonder Vakantie, 

 SIAL (steunpunt integratie asielzoekers Lubbeek). 

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

2. Scouts 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: 016/73 48 98 
johan.flamez@telenet.be 
 
Ondervoorzitter 
Christine D’aes Tel: 016/82 26 44 
christine.daes@telenet.be 
 
Secretaris 
Guy Sprengers  Tel: 016/63 52 51 
Guy.sprenger@telenet.be 
 

mailto:johan.flamez@belgacom.net
mailto:Guy.sprenger@telenet.be
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Penningmeester 
Pieter Laga  Tel: 016/62 09 41 
piet.laga@skynet.be 
 
De schepen Internationale Samenwerking 
Mevr. Pierson Jo Tel: 0495/69 09 50 
Gemeentehuis, Gellenberg 16 
jo.pierson@lubbeek.be 
 
De ambtenaar I.S. 
Kurt Vermoesen Tel: 016/47 97 52 
Gemeentehuis, Gellenberg 16 
kurt.vermoesen@lubbeek.be 
 
Het algemeen contactadres van de GRIS is intsamenwerking@lubbeek.be 

mailto:piet.laga@skynet.be
mailto:jo.pierson@lubbeek.be
mailto:benita.vanhurck@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: piet.laga@skynet.be of 11groeplubbeek@gmail.com 
 
 

 

De briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek vergadert één maal per maand om 
gezamenlijke protestbrieven te schrijven en te versturen naar de politiek verantwoordelijken, 
tegen schendingen van de mensenrechten van politieke gevangenen over de hele wereld. 

Contactadres: ailubbeek@gmail.com 
 
 

 

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

Contactadres: swinnen-jos@telenet.be 
 
 

                   

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

Contactadres Lubbeek: mia.ulens@belgacom.net 
  

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

Contactadres: barbara.brugmans@telenet.be 
 
 

 

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

Contactadres: christine.daes@telenet.be 

 
 

 

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

Contactadres: guy.sprengers@telenet.be 

 
 

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

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

Mwana Ukundwa Association 

Ondersteunt weeskinderenproject in Rwanda waaraan een 420-tal kinderen zonder toekomst een 
betere toekomst wordt gegeven via scholing, gezondheidszorgen, voeding en nestwarmte. 

Contact: Dirk Maes dirk.maes15@telenet.be 

 

 

 

Kisangani vzw 

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

 De akkerbosbouw met teelten 

 De visteelt 

 De kweek van varkens, kippen en konijnen 

 De rijstteelt 

 Het eiland Mbiye: kweek en teelten en bescherming van het woud 
In Batiamaduka, in Masako en op het eiland Mbiye steunen we scholen en leren er 
landbouwmethoden aan. 

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

 
 

 

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

Contact: Magda Heireman, magda@heireman.be 
 

mailto:info@handsinaction.be
mailto:dirk.maes15@telenet.be
mailto:brabant@kisangani.be
mailto:magda@heireman.be
http://www.handsinaction.be/index.html
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In België coördineert de VZW Suyana Peru de fondsenwerving voor een aantal projecten, onder 
meer Puriy. 
Puriy is een sociale onderneming die zeer mooie babyschoentjes maakt in natuurleder. In Villa El 
Salvador, Lima, Peru, stelt zij vrouwen te werk die vaak slachtoffer waren van geweld. Op die 
manier kunnen zij terug een nuttige plaats vinden in de maatschappij en beter voor hun gezin 
zorgen. De jarenlange samenwerking tussen KULeuven en Universiteiten in Lima leidde 7 jaar 
geleden tot de oprichting van de NGO Padma om deze vrouwen te helpen met psychotherapie en 
ook op juridisch en medisch gebied. 

Contact: De Blauwe Francis, fdbgm@hotmail.com 

Nicamigos vzw 

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

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

Halaai Xale, Gambia 

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

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

mailto:fdbgm@hotmail.com
mailto:Anne-bongaerts@hotmail.com
mailto:costermans.astrid@gmail.com
https://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia
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Belgian Brick School Foundation Nepal 

www.brickbybrick.be 
De Belgium Brick Children School Foundation begon meer dan zes jaar geleden met de bouw van 
de Brick Children School in de vallei van Kathmandu in Nepal. De BBCSF staat in voor de 
infrastructuur, onderhoud en IT materiaal. In de school wordt kwalitatief basisonderwijs gegeven 
aan de Brick Children, die samen met hun ouders leven en werken in de steenbakkerijen 

Contact Luc vandegaer, vandegaermottie@hotmail.com 

Palestijnse Circusschool 

www.palcircus.ps 
 

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

Contact Hélène Huybens 
joris_devlieghere@hotmail.com 
  

http://www.brickbybrick.be/
mailto:vandegaermottie@hotmail.com
http://www.palcircus.ps/
mailto:joris_devlieghere@hotmail.com


 

J a a r v e r s l a g  G R I S  2 0 1 7  

1
5

 
FINANCIËN 

Het budget Internationale Samenwerking 2017 bedroeg 21.500 euro en bestond uit 5 onderdelen: 
1. Projectsubsidies: € 14.000 
2. Subsidies voor de activiteiten van de lidorganisaties: € 2.300 
3. Sponsoring: € 2.000 
4. Fairtrade: € 500 + eenmalig € 2.500 voor het organiseren van de H-eerlijke markt 
5. Werking GRIS: € 200 

 
Werkwijze 

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

 De aanvraag voor werkingskosten van de lidorganisaties (€ 2.300) moet rechtstreeks aan het 
college van burgemeester en schepenen gezonden worden met kopie naar de GRIS. De GRIS 
adviseert, het college beslist en betaalt. 

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

Overzicht van de werkingskredieten voor de 

lidorganisaties 

De volgende bedragen werden goedgekeurd door het CBS en uitbetaald: 
1. VBS Lubbeek: € 170 voor activiteiten rond Damiaanactie, Welzijnszorg en Broederlijk Delen 
2. VBS Der Linde: € 185 transportkosten afrikafilm te Binkom 
3. Amnestygroep Lubbeek: € 250 ter ondersteuning van de maandelijkse briefschrijfavonden 
4. Afrikafilmfestival: € 418,5 voor de organisatie van de filmnamiddag en –avond 
5. 11.groep Lubbeek: € 460 voor de organisatie van de activiteiten tijdens de actieperiode in 

november 
6. Okra Binkom: € 125 voor de organisatie van een filmnamiddag in Santro tvv BBSF Nepal 
7. SIAL: € 95 voor de huur van een lokaal voor het sinterklaasfeest 

 
Van de 2.300 voorziene euro werden er in totaal € 1.703 uitgegeven. 

Fairtrade 

Van de 3.000 begrootte euro werden € 2.831 uitgegeven voor de organisatie van het fairtrade 
evenement op 24 oktober. 

Eigen werkingskosten GRIS 

De volgende bedragen werden van de rekening van de GRIS betaald: 
1. € 60,50 voor het beheer van de website 
2. € 31 werden besteed aan extra administratieve kosten 
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Het budget sponsoring 

Van het budget sponsoring (€ 2.000) werd in 2017 € 600 besteed aan de deelnemers van Refugie 
Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en € 200 aan het project Humasol Oeganda, gedragen 
door Lien Van der Schueren uit Lubbeek. 

De projectsubsidies 

Er werden voor het budget van € 14.000 voor 2017 in totaal veertien projecten ingediend bij het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
De GRIS onderzocht de voorstellen en adviseerde alle veertien aanvragen ontvankelijk en binnen 
de criteria van het subsidiereglement. Ze zijn gesitueerd over de vier continenten en werken met 
valabele partnerorganisaties. De betrokkenheid van en naar de Lubbeekse bevolking werd 
bevraagd en ook hier voldeden de veertien projecten in ruime mate. 
 De gemeenteraad volgde dit advies. 
Elk project ontving € 1.000. 
 
De projecten zijn de volgende: 

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

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

 Een circusproject voor kinderen in Palestina (Palestijnse Circusschool) 

 Ondersteuning vakbondsorganisatie in de informele economie in Guatemala 
(Wereldsolidariteit) 

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

 Inrichting van een ziekenhuis in de Filipijnen (Hands in Action), Handicap International 
(Klaprozenproject Lubbeek) 

 
De indieners werden gevraagd hun project voor te stellen door een artikel in het gemeentelijk 
infoblad. 
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11.groep Lubbeek 

Contactpersoon: Pieter Laga 
 

1. ALLEMAAL MENSEN OP WEG NAAR BETER’-CAMPAGNE 2017 IN LUBBEEK 

 
Lubbeek toonde zich ook in 2017 paraat voor rechtvaardige Noord-Zuid verhoudingen: 
 

 Op vrijdag 10 november was er het Sint-Maartensvuur door de Scouts en KLJ Lubbeek en 
Amnestygroep Lubbeek. Dat is een gezellig kampvuur met hapjes en drankjes waar iedereen 
welkom is, in de scoutslokalen van Lubbeek. 

 Opbrengst: € 942,61. 

 Op zaterdag 11 november serveerden de Scouts en Gidsen van St-Kwinten Linden heerlijke 
spaghetti voor alle inwoners en hun gezin op de jaarlijkse spaghettislag. Dat resulteerde in een 
mooie opbrengst: € 3.731,00. 

 De leerlingen van de 5e en 6e klas van de Vrije Basisschool ‘De Linde’ stapten op vrijdag 10 
november hun jaarlijkse voettocht, gesponsord door ouders, familieleden, vrienden en buren. 
Het jaarthema ‘Allemaal mensen op weg naar beter’ werd tijdens de lessen besproken. Ze 
wandelden een stevig bedrag bij elkaar: € 908,00. 

 Vorige jaren werden in november in bakkerijen en broodjeszaken van Lubbeek broodzakken 
gebruikt met een opdruk over de 11.11.11-actie. Door de recente besparingen op 
Ontwikkelingssamenwerking kan 11.11.11 de broodzakkenactie administratief en logistiek niet 
meer bolwerken. Toch nog eens een dikke merci aan de deelnemende bakkerijen! Misschien 
lukt het ons later opnieuw. 

 75 vrijwilligers gingen op pad voor de huis-aan-huisomhaling, in alle deelgemeenten. We 
verzamelden daarbij in alle deelgemeenten € 7.599,71 contant geld. We verkochten 335 pakjes 
stiften, 223 pakjes wenskaarten en 193 tabletten chocolade. 

 
Pellenberg Buurt! Op 18 november vond in Pellenberg voor de tweede keer, in navolging van het 
St.-Maartensvuur in Lubbeek, een buurtevenement plaats. Er was weer een grote respons van de 
plaatselijke verenigingen, en een mooie opkomst de avond zelf. Met een hapje en een drankje 
werkten de Pellenbergenaars aan lokale verbondenheid, maar ook aan internationale solidariteit! 
De opbrengst voor 11.11.11 bedroeg € 1.254,51. 

2. WAAROVER GING DE 11.11.11-ACTIE 2017? 

Allemaal mensen op weg naar beter 
Thema voor 2017 en 2018 was vluchtelingen en migratie, met een warme oproep tot solidariteit 
en menswaardige oplossingen. 
 
Onze eisen 

 Pak de structurele oorzaken van migratie aan, niet de symptomen. Zet in op de strijd tegen 
armoede, ongelijkheid, klimaatverandering. 
"De grond wordt steeds droger en er is een groot tekort aan water. Mijn familie is afhankelijk 
van de aarde. Ik besloot om te vertrekken en elders middelen te zoeken om mijn familie te 
onderhouden". (Aboucar, Senegal) 
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 Zorg voor veilige routes zodat vluchtelingen en migranten niet sterven of misbruikt worden 

onderweg. 
"Ik was op weg naar Europa en moest door de Libische woestijn. Het was er verschrikkelijk. We 
zaten dagen in de laadbak van een pick-up. Wie er vanaf viel, bleef alleen in de woestijn 
achter".(Oumie, Gambia) 

 Behandel hen als volwaardige burgers eenmaal ze hier zijn. 
"Ik wil hier in België graag studeren en de taal leren. Hopelijk kan ik hier mijn leven weer 
opbouwen. Teruggaan is geen optie, daar is oorlog". (Bilal, Irak) 

 Praat op een eerlijke en correcte manier over migratie. 
"Kijk naar ons, wij profiteren niet. Wij willen studeren en werken. Maar in ons land gaat dat 
niet. Ik wil bijdragen aan de samenleving." (Robert, Liberia) 

 
11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging, kijkt met grote tevredenheid terug op 
haar jaarlijkse campagne. Die leverde niet alleen een beter resultaat op dan vorig jaar, maar was 
ook belangrijk omdat werd aangetoond dat er een groot draagvlak is voor solidariteit met 
vluchtelingen. Zo werd de campagne ondersteund door 80 partnerorganisaties. De verschillende 
prikkelende acties werden sterk opgemerkt onder meer door een groter gebruik van de sociale 
media. 
 
De boodschap van solidariteit lijkt ook aan te slaan op het politieke niveau. Politici verwezen naar 
onze peiling over migratie in een pleidooi voor een humaner migratiebeleid. De eis voor meer 
veilige en legale toegangswegen, die ngo's al jaren op tafel leggen, lijkt eindelijk door te dringen bij 
onze politici. Binnen ontwikkelingssamenwerking zien we een kritisch discours van België over de 
verschuiving van Europees ontwikkelingsgeld naar grensbewaking. 

3. NIEUWJAARSEVENT BRUSSEL 21 JANUARI 

De 11.groep Lubbeek was met een afvaardiging aanwezig op het nieuwjaarsevenement  van 
11.11.11 in Brussel, met tal van binnen- en buitenlandse sprekers, en met een vooruitblik op de 
komende campagne. 

4. VOORSTELLING CAMPAGNE ‘ALLEMAAL MENSEN’ LEUVEN 3 MEI 

We waren met een grote delegatie present op de inspiratiedag van de campagne over 
Vluchtelingen en migratie in 3 hoog in Leuven. 

5. (H) EERLIJKE MARKT LUBBEEK ZATERDAG 28 OKTOBER 

Op 28 oktober hielden we een 11.standje op de (h)eerlijke markt in zaal Libbeke. We voerden er 
actie voor onze campagne en deelden pins uit. 

6. SENSIBILISERINGSACTIES VOOR SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN EN 
MIGRANTEN AAN SCHOLEN IN LINDEN EN PELLENBERG: VRIJDAG 27 OKTOBER 

Elk jaar doet 11.11.11 naast de gebruikelijke omhaling in de straten ook 
een politieke actie. Die vinden wij even belangrijk om het structurele 
onrecht tussen Noord en Zuid in de wereld aan te pakken. 
Dit jaar ging de actie over Solidariteit met vluchtelingen en migranten, in Noord en Zuid. 
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Op vrijdag 27 oktober deden wij rond 15 uur gewoontegetrouw een korte actie voor de kerk en op 
het plein tussen de beide scholen De Linde en De Stip, wanneer de kinderen opgehaald worden 
aan de schoolpoort. Op dat moment is er immers veel volk bij elkaar. 
 
Voor de tweede keer vond gelijktijdig eenzelfde actie plaats aan de school van Pellenberg! 
 
We deelden pins uit om onze solidariteit met vluchtelingen en migranten te tonen, en 
verzamelden handtekeningen voor onze petitie. De Lindense Toneelkring hielp ons opnieuw om de 
aandacht te trekken en onze boodschap te verspreiden. 
Ook tijdens het Sint- Maartensvuur  en tijdens Pellenberg buurt! werden pins uitgedeeld. Daarbij 
gaven we ook een flyer met meer informatie. Geld ophalen was hier niet de bedoeling, wel de 
mensen even te laten nadenken over onze houding tegenover vluchtelingen en migranten, en hoe 
dat zit in de rest van de wereld. 

7. VERGADERINGEN, OVERLEG, VORMING EN SAMENWERKING 

Behalve naar de politieke actie aan de scholen in Linden en Pellenberg, ging natuurlijk heel wat 
energie naar de gewone 11.11.11-actie in het WE van 11 november. Werkgroepjes kwamen 
verschillende keren bij elkaar, de 11.groep vergaderde voltallig op 19 oktober en 4 december. 
 
Daarnaast was er druk telefonisch en e-mailverkeer en bijeenkomsten van kleinere werkgroepjes 
om de activiteiten zoals Sint-Maartensvuur, spaghettislag en  wereldmarkt voor te bereiden. 

8. FINANCIËLE OPBRENGST 2017: LUBBEEK BLIJFT EEN TOPPER 

De vrijwilligers van 11.groep-Lubbeek haalden in 2017 met de huis-aan-huisrondes, en de 
rechtstreekse overschrijvingen € 24.886,71 op (€ 7.599,71 in contanten, € 17.287 met 
overschrijvingen) en de activiteiten € 6.934,00. De totale opbrengst bedraagt daarmee 
€ 31.821,54. Daarmee blijft Lubbeek in Vlaanderen de gulste gemeente, als je het gemiddelde 
bedrag per inwoner neemt! 
 
De stratenronde door 75 vrijwilligers blijft een klassieker. Maar de activiteiten van de Lubbeekse 
verenigingen zijn even belangrijk, die in totaal € 6.934,83 opleverden.  
 
De 11.groep diende bij het College van Burgemeester en Schepenen van Lubbeek een aanvraag in 
voor projectsubsidie voor een project in Indonesië onder de titel “Opbouwwerk van een brede 
beweging die actief campagne voert tegen de negatieve impact van mijnbouw op de toekomst 
van lokale gemeenschappen en natuur”. De plaatselijke partnerorganisatie is Jatam. 
 

Pellenberg Buurt! € 1.254,51 

Sponsorwandeling Vrije Basisschool “De Linde” € 908,00 

Sint-Maartensvuur  scouts en KLJ Lubbeek € 1.041,32 

Spaghetti Scouts Linden € 3.731,00 

Straatcampagne (contanten + directe overschrijvingen) € 24.886,71 

Totale opbrengst € 31.821,54 
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De GRIS kende een werkingstoelage goed van€  460 voor de werking in 2017. 
Gemeentelijke projectsubsidie: het ingediende project van 11.11.11 kreeg een toelage van 
€ 1.000. 
 
Wil jouw vereniging volgend jaar ook meedoen? Heb je zin om bij de 11.groep te komen?  
Laat dan snel iets weten op 11groeplubbeek@gmail.com of 0495/18 90 78.  

Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 

Contactpersoon: Marianne Costeur 
marianne.costeur@gmail.com 

Ongetwijfeld kent u Amnesty International. 
 
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 

AMNESTY IN ACTIE 

Amnesty International voert wereldwijk actie tegen schendingen van mensenrechten: mensen die 
onterecht gevangen zitten, of die gefolterd worden of ter dood veroordeeld zijn. 
 
De briefschrijfacties van Amnesty International zijn legendarisch: aan de autoriteiten van het land 
in kwestie worden massaal brieven geschreven om die mensen vrij te krijgen, want hun 
gevangenneming betekent een schending van de mensenrechten. 
 
Op de website vind je de schrijfacties, samen met achtergrondinformatie en voorbeeldbrieven: 
https://www.amnesty-international.be/voer-actie/schrijfacties 

WAT HAALT HET UIT? 

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. 
 

mailto:11groeplubbeek@gmail.com
mailto:marianne.costeur@gmail.com
https://www.amnesty-international.be/
https://www.amnesty-international.be/voer-actie/schrijfacties
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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 verbeterd is 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 

AMNESTY INTERNATIONAL – SCHRIJFGROEP LUBBEEK 

Elke maand selecteren wij twee brieven uit de actuele schrijfacties van Amnesty. 
 
Maandelijks organiseert onze Lubbeekse briefschrijfgroep een gezamenlijke briefschrijfavond, ten 
huize van een van de leden van de schrijfgroep. De data en plaatsen van de schrijfavonden worden 
per email meegedeeld. 
Onze secretaris zorgt voor papier, omslagen en postzegels, en voor de verzending van de brieven. 
De gastheer en/of gastvrouw van dienst zorgen voor een natje en een droogje, het is steeds een 
gezellige avond. 
Meestal nemen een tien tot twaalf leden deel aan deze bijeenkomst. Je kan ook je brieven thuis 
schrijven. 
 
Daarnaast stak de Amnesty Schrijfgroep Lubbeek in 2017 ook een handje toe bij de jaarlijkse 
11.11.11 actie en bij de fairtrade avondmarkt. 
 
Als je lid wil worden van onze briefschrijfgroep, of als je meer inlichtingen wenst neem dan contact 
met Cecile Viaene-Flamez, Heideken 13, 3210 Lubbeek, tel. 016/73 48 98 

Artsen zonder vakantie 

Contactpersoon: Jos Swinnen 
Swinnen-jos@telenet.be 
 

 8 maart: lezing over Malaria gemist 
door buitenlandse reis. Bijscholing 
was georganiseerd door AZV te Mechelen 

https://www.amnesty-international.be/nieuws
mailto:Swinnen-jos@telenet.be
http://www.azv.be/ned/voorstelling/index.html
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 18 maart: jaarvergadering van AZV in Brussel. Workshop over actuele en ethische problemen 

in de Afrikaanse cultuur ten zuiden van Sahara 

 23 maart: bespreking over klompvoetprogramma bij Anita Teirlinck, lid van Sintniklaasfonds. 

 15 april: vergadering in Mechelen bij AZV over programmatie Noord Zuid werking 

 19 april: vergadering van Afrika Filmfestival in Lubbeek 

 21 april: bijwonen eerste vertoning AFF in Kinepolis te Leuven 

 6 mei: bijwonen film AFF in Kinepolis Leuven 

 22 juni: vergadering Gris in Lubbeek 

 7 juni: herdenkingsdienst in GHB te Leuven van Zr. Wivine, overste klooster Kisantu, waar wij in 
het verleden 6 maal logeerden tijdens onze missie in Kisantu, RD Congo 

 10 juni: bespreking met Dr De Borre in Mechelen over missie naar Bangladesh 

 25 juni: bespreking in Deurne bij Dr. Vreugde over de toekomstige missie in Haute Katanga met 
Keten van hoop, Brussel 

 11 juli: kennismaking met Chaine, De l’Espoir( Keten van hoop) in Brussel 
Materiaal werd geselecteerd om mee te nemen naar RD Congo 

 20 juli: briefing met mede vrijwilligers in Brussel bij Keten van Hoop over nakende missie naar 
RD Congo 

 14 september: eerste bezoek aan ambassade Bangladesh tot bekomen visum 

 7 oktobe:r vertrek met Ethiopian Airlines naar Lubumbashi via Addis Abeba voor 3 weken 
medisch humanitaire missie in RD Congo. We waren met 5 veldvrijwilligers met als doel de 
gehandicaptencentra Wote Pamoja en Kilwa. We zagen er meer dan 60 kinderen, deden 
consultatie en opereerden meer dan 100 voetjes en handjes. Team bestond uit DR. 
Orthopedisch chirurg, DR anesthesioloog, 2 verpleegkundigen en ing. organisator. NGO was 
Keten van Hoop uit Brussel 

 29 oktober: terug in België 

 30 oktober: bezoek in Brussel van Ambassade Bangladesh tot bekomen visum voor dit land/ 
geweigerd. Zelfde avond vertrek naar Bangladesh via Dubai met Emirates met als team mezelf, 
2 DR. orthopedische chirurgen en 1 Dr anesthesiste. We werkten er in 2 ziekenhuizen en op 1 
hospitaalboot gedurende 17 dagen. De sponsor –NGO was Impact UK-Bangladesh. 

 17 november: terug in België 

 Verslagen van beide missies kunnen gelezen worden via de website van Gris Lubbeek 

 1 december: voorstelling AZV, foto’s van vrijwilligers bij AZV, genomen door Lieve Blanckaert in 
het Anker te Mechelen. Foto’s zijn te zien op website AZV.be. Ik ben er ook te bewonderen. 

 7 december: algemene ledenvergadering van Gris Lubbeek 

 12 december: vorming door AZV voorzien te Mechelen over cultuurverschillen, problemen 
voor veldwerkers uitgesteld tot 1 februari 2018 

 
Bijgewerkte persoonlijke werking van actief vrijwilligerswerk 
 
JOS SWINNEN 
KORTEBERGSTRAAT 43 
3212 LUBBEEK 
veldvrijwilliger bij AZV Mechelen, Chaine de l’Espoir Sintniklaasfonds en Impact-UK 
 
Artsen zonder Vakantie kreeg in 2017 € 1.000 aan projectsubsidies toegekend. 
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Belgium brick children school foundation 

Contactpersoon: Luc Vandegaer 
vandegaermottie@hotmail.com 

KORT OVERZICHT 2010 - 2017 

 2010: oprichting BBCSF 

 2011: start project Brick by Brick 

 2012: bouw prefab Brick Children School (aardbevingsbestendig) in Siddhipur 

 2013: eerste schooljaar in de Brick Children School en de oprichting van de ngo Kopila  Nepa. 
Patronage door de Vlaamse Unesco Commissie 

 2014: samenwerking tussen het Kopila Nepa team en de plaatselijke gemeenschap. Tweede 
schooljaar en aangroei aantal leerlingen 

 2015: aardbeving in Nepal. Noodopvang in de Brick Children School en uitgangspunt voor 
noodhulp. Er worden ook een lerarenlokaal, een extra leslokaal en drie nieuwe toiletten 
gebouwd. 

 2016: plaatsing van zonnepanelen en de installatie van IT materiaal in de computerklassen 

 2017: Bouw van het Cerebral Palsy Centrum met aangepaste toiletten en keuken. Speciale 
sanitaire voorzieningen en looppad rond het centrum. Tevens worden een nieuw pad en een 
nieuwe afsluiting rond de hele school aangelegd. 

 
Het Cerebral Palcy Centrum in de Brick Children School draait vanaf 2017 op volle capaciteit. Er 
zijn in de eerste fase elf kinderen (maximale capaciteit) ingeschreven die er zowel dagonderwijs als 
-therapie volgen. Er wordt een extra leerkracht aangesteld door het Kopila Nepa team. Het 
centrum SGCP, Self Help Group Cerebral Palsy uit Dhapakhel zorgt voor de medische begeleiding 
en therapie. De BBCSF zorgt op vraag van het Kopila Nepa team voor een extra medische 
assistent(e) die zal gestuurd worden door de afdeling Self Help Group Cerebral Palsy. De jaarlonen 
voor de extra leerkracht en voor de medische assistent(e) bedragen 3 000 euro, wat neerkomt op 
een maandloon van 125 euro per persoon. Tijdens een informatiesamenkomst voor ouders telden 
we 30 kinderen met een handicap, reden te over om met vereende krachten verder te werken. 
Voor het derde jaar op rij steunde OKRA Trefpunt 55+ Binkom ook in 2017 de Belgium Brick 
Children School Foundation met woord en daad. Zo organiseerden we niet alleen een 
filmvoorstelling in zaal Santro in Binkom op dinsdag 25 april 2017, maar waren we ook aanwezig 
met een fel gesmaakte stand op de (H)Eerlijke markt in zaal Libbeke. De opbrengst van beide 
initiatieven, zijnde zowat € 600, gaat integraal naar “ons goede doel” in het verre Nepal. Ook voor 
2018 plannen we opnieuw een filmnamiddag alsook een paar lezingen “op locatie” om de 
broodnodige centen te verzamelen. Zoals vorige jaren wil OKRA Trefpunt 55+ Binkom zich ook in 
2018 een volwaardig lid van de GRIS tonen. 
Tot slot willen we vanuit OKRA Trefpunt 55+ Binkom de GRIS en het gemeentebestuur van 
Lubbeek van harte danken voor de subsidie die we in 2017 voor de eerste maal mochten 
ontvangen ten voordele van de BBCSF! 
 
Met dank van de Brick Children, het Kopila Nepa team en BBCSF… Dhanyabad! 
 
BBSF ontving in 2017 een werkingskrediet van € 125 voor de organisatie van de filmnamiddag in 
Santro en € 1.000 projectsubsidies 

mailto:vandegaermottie@hotmail.com
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Fifala Mali 

Contactpersoon: Heireman Magda 
magda@heireman.be 
 
In het 11-jarig bestaan van Fifala steunden wij verschillende projecten rond onderwijs en 
gezondheidszorg in Koutienso en San in Mali en dit in overleg en samenwerking met onze partners 
in dat land. Deze tekst bevat 3 delen: 

OVER GEZONDHEIDSZORG 

Elk jaar storten wij geld voor melkpoeder. Dit wordt in het dispensarium verkocht –aan zéér lage 
tarieven- voor weeskinderen én voor kinderen van zieke en arme ouders. Deze steun blijft een 
noodzaak. De kostprijs van het poeder is hoog, maar er bestaat geen alternatief. Voedsel en 
drinkbaar water, hygiënische leefomstandigheden en opvang zijn eveneens een noodzaak voor die 
kinderen. Daarom ondersteunen we families die weeskinderen, met wie ze geen familiale band 
hebben, opvangen. De herstelling van de huizen van die families, is goed verlopen en er zijn ook 
afspraken gemaakt in verband met het onderhoud. Verder zorgen we voor een toelage waardoor 
het schoolgeld, de kleding, de medische kosten en de voeding van die kinderen bekostigd wordt. 
Dit project werd mede ondersteund door de Gemeente Lubbeek. 
 
Wat het dispensarium betreft, de noodzakelijke herstellingswerken bleken groter te zijn dan 
verwacht. Gelukkig kon er al beroep gedaan worden op plaatselijke mensen die de zonnepanelen 
en andere toestellen op zonne-energie niet alleen installeren maar ook onderhouden en 
herstellen. We hebben aan de gemeente Lubbeek subsidies (2018) voor een diepvries op zonne-
energie gevraagd. Er werd ook geïnvesteerd in een septische put. 
De ‘vrienden van Fifala’ uit Gent hebben een interessant programma uitgewerkt met onder andere 
vorming van vroedvrouwen, vorming van de personen die in de dorpen ‘relais’ zijn tussen het 
gezondheidscentrum in Koutienso én de dorpelingen zelf. Vanuit de materniteit van het 
dispensarium én uit de gezondheidsposten in de omgeving krijgen we het bericht dat de sterfte 
van moeder en kind gedaald is. 

OVER ONDERWIJS 

Met volwassen onderwijs hebben we in San én in Koutienso een lange samenwerking. In de 
‘Promotion Féminine ‘ werden de plafonds vervangen zodat de vrouwen weer veilig naar de 
naailessen en de alfabetisering kunnen komen. Er zijn een aantal naaimachines aangekocht en een 
deel van de loonkost van de lerares werd door Fifala betaald. Wij bestellen van hieruit 
toiletzakken, schorten,…die we dan hier bij ons op de markt verkopen en dat geld wordt dan naar 
hen gestuurd en zo is de cirkel rond want ze kunnen dan weer materiaal aankopen. 
Afgestudeerden krijgen een naaimachine en enkelen zijn begonnen met een eigen zaak. 
 
Voor de leerlingen van de Kleuterschool betalen we het middagmaal én passen we het schoolgeld 
van de onbemiddelde kinderen en een deel van de lonen voor de monitrices bij. In de Lagere 
School betalen we een groot deel van het loon van de leerkrachten omdat ze met het schoolgeld 
niet toekomen. De school is ondertussen een school van de Staat geworden en 1 leerkracht wordt 
nu door de Staat betaald. Elk jaar zal er een leraar méér betaald worden tot alle leerkrachten een 
loon krijgen. In het verslag van vorig jaar heb ik beschreven dat er in een grote vergadering met 

mailto:magda@heireman.be
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vertegenwoordigers van het CAP (vgl ons CLB), van het dorp, van de ouderraad, van alle 
leerkrachten, van de directie en van Fifala gehouden werd. Daar werd overeengekomen dat Fifala 
een groot deel van het loon van de leerkrachten blijft betalen. Ook voor de aankoop van 
schoolboeken en andere benodigdheden willen we inspringen. De leerkrachten én de directie 
hebben zich geëngageerd om op een regelmatige basis te vergaderen met het CAP én samen hun 
onderwijs en evolutie te bespreken. Ouders waren akkoord om het onderhoud van de school op 
zich te nemen, of als de herstelling té groot of té duur was, dit te melden. 
 
Op vraag van de leerkrachten én de directie zijn we akkoord gegaan om eenvoudige huisjes voor 
de enkele leerkrachten te bouwen. Op die manier vermijden ze verre verplaatsingen, kunnen ze 
hun familie meebrengen én kunnen ze in hun huisje ook voor school werken. Ondertussen is de 
bouw van de huizen begonnen. 
 
Aan de ingang van Koutienso staat een Koranschool die de laatste jaren steeds meer is uitgebreid. 
Uiteraard staat het bestuderen van de Koran voorop, maar er wordt ook taal en wiskunde 
gegeven. De school is gratis. De verstandhouding tussen de scholen is goed, hoe gaat dat 
evolueren? 
 
Sinds oktober zijn de Zusters die in Koutienso al de kleuterschool organiseerden, ook een lagere 
school gestart. Wij waren daarover verwonderd en hebben besloten de dorpsschool te blijven 
steunen. 
 
Dank zij de digitale communicatie die nu beperkt mogelijk is kunnen wij op de hoogte blijven van 
de gang van zaken in Koutienso en kunnen we zelf ook met hen communiceren. Liever nog zouden 
we zoals vroeger regelmatig op bezoek gaan en gezamenlijk projecten uitdokteren en realiseren. 
Het reisadvies van de Ambassade blijft negatief, maar zowel van Fifala als van andere organisaties 
die in Mali werken, zijn er enkele mensen naar Mali afgereisd. Zijzelf hebben gelukkig geen geweld 
of dreiging ervaren, maar in enkele streken blijft het onrustig én in het algemeen is de 
levensstandaard, zeker in de dorpen gedaald. 
 
Gi, een bestuurslid van Fifala, die Koutienso al sinds lang kent en volgt, is in november ter plekke 
geweest vervolg. Hij is zowat overal op bezoek geweest en heeft zich verbindend opgesteld. Er 
komt zeker een vervolg. Dat is van onschatbare waarde voor het Zuiden én voor het Noorden. 
Volgende zomer komt Zr. Suzy enige tijd naar België en dan zal gelegenheid zijn om samen te 
praten. 

ACTIVITEITEN IN BELGIË 

In België nemen we regelmatig deel aan markten. We geven informatie en verkopen Malinese 
producten. Elk jaar organiseren we een eetdag. 
Verschillende leden van Fifala nemen in hun gemeente deel aan de Gemeentelijke Raad voor 
Internationale Ontwikkelingssamenwerking. Hier in Lubbeek volgen we de vergaderingen en 
werken we mee aan activiteiten. 
Vòòr de oorlog in Mali gingen er regelmatig Vlaamse stagiairs naar Koutienso. Ze werkten met Zr. 
Suzy in het dispensarium of in de school. De Belgische scholen zijn, omwille van de oorlog in Mali, 
deze opleidingsvorm gestopt. Toch zijn er nog altijd enkele ex stagiairs, die ook Fifalaleden zijn, die 
een Tam-Tam avond organiseren waarvan de opbrengst naar Fifala gaat. Spijtig dat deze 
uitwisseling niet meer door kan gaan want ze was bijzonder leerzaam voor beide partijen. 
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Halaai xale Gambia 

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

VOORSTELLING HALAAI XALE GAMBIA 

Halaai Xale staat voor ‘Welkom kinderen'. We zijn een kleine vzw die zich richt op projecten in 
Gambia, West-Afrika, met de focus op continuïteit en duurzaamheid. 
In New Yundum ondersteunen we een school op pedagogisch vlak, met schoolmateriaal, met de 
kleinschalige groentetuin en met het voedselproject. We zorgen dat de kinderen elke schooldag 
een warme maaltijd hebben. 
In het dorpje Kartong ondersteunen we de gemeenschap met een ‘women’s garden’, een 
groentetuin voor en door de vrouwen. Met de verkoop van de door hun geteelde groenten 
kunnen de gezinnen hun levensstandaard verhogen. 
In Kartong zijn we nu van start gegaan met de eerste stappen van het ‘kinderproject’. 
Halaai Xale bestaat uit 3 bestuurders en een 10-tal vrijwilligers uit Lubbeek en daarbuiten. 

JAARVERSLAG 2017 

Onze vzw Halaai Xale telt 3 bestuurders. Dit zijn Astrid Costermans, Hans Costermans en Pieter 
Sermeus. 
New Yundum: Het schoolproject, in samenwerking met de 2 Noorse vrouwen, kent continuiteit. 
Het loopt al enige tijd en we merken dat hier enkel opvolging en financiële steun nodig is. De 
kleine groentetuin rendeert en het merendeel van de groenten wordt gebruikt voor de bereiding 
van de warme maaltijden voor de kinderen. Het teveel aan groenten wordt verkocht en komt 
deels ten goede van de school en zorgt deels voor een inkomst voor de schoolbewaker.  
Ondertussen is de school uitgerust met stromend water, via het openbare waternet dat de 
overheid stilaan uitbouwt. Ook is er elektriciteit, en dus verlichting ’s nachts. Dit is belangrijk voor 
onze schoolbewaker zodat ’s avonds en ‘s nacht het domein veiliger is. Maandelijks sponsort 
Halaai Xale nog de aankoop van rijst, ajuinen, olie, hout, zeep,… 
 
Kartong: Onze tweede project richt zich op het dorpje Kartong, in het uiterste zuidwesten van 
Gambia. Dit dorp vraagt onze extra aandacht. Het is niet alleen het geboortedorp van onze 
coördinator maar het dorpje is ook één van de armste dorpen in Gambia. 
We steunen de gemeenschap reeds enkele jaren met o.a. kledij, fietsen, klein meubilair, … 
Bijkomend zorgen we voor kinderen met specifieke noden, bv. het meisje Nyara met een 
ongeneeslijke spierziekte. 
 
Eind 2015 hebben we een stuk grond verworven om daarop de groentetuin uit te bouwen. 
In 2016 hebben we de administratie afgehandeld en onze vzw opgericht naar Gambiaanse recht 
om het project te beheren. We hebben onze lokale contactpersoon, Batou Manneh, als 
coördinator aangesteld om de dagelijkse opvolging te doen. 
In de groentetuin, Women’s garden’ zijn er ondertussen al 3 oogsten van de grond gehaald. Ze 
kweken o.a. tomaten, paprika, wortelen, aubergines, sla, …De groenten worden in eerste instantie 
aangewend voor eigen voedselvoorziening. In tweede instantie om er inkomsten uit te halen door 
ze voor koop aan te bieden op de lokale markt. 

mailto:costermans.astrid@gmail.com
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In 2017 werd de bewakers- en opslagruimte afgewerkt. De waterput werd uitgerust met een 
‘katrol’ en er werd een metalen deksel gemaakt voor de put. In het regenseizoen werden er nog 
enkele wortels van palmbomen uitgegraven en in het najaar werden ze opgebrand.  
Voor 2018 zijn er nog een aantal werkzaamheden en aankopen van materiaal gepland. 
De lokale school in Kartong ondersteunen we met schoolborden en we maken pennenzakken voor 
de leerlingen. De eerste stappen werden gezet voor het tandhygiëne programma in deze school. 
Met de vrouwen van de gemeenschap maken we confituur van appelsien of van mango. 
In 2017 hebben we ons ook gefocust op de aankoop van een 2de stuk grond. We zijn op zoek 
gegaan naar een stuk grond vrij centraal gelegen in het dorpje. Met de nodige hulp van onze 
coördinator en van de medewerker van onze Gambiaanse advocaat is het 2de stuk grond 
aangekocht. Dit zal gebruikt worden voor de uitbouw van ons project voor de kinderen van 
Kartong. We willen er op termijn een speeltuin, kinderopvang en kleuterschool realiseren. 

FONDSENWERVING 

Om fondsen te verwerven organiseerden we allerlei activiteiten, zoals: 

 Maart: Chocolade & wafelverkoop aan huis. 

 April: Ontbijtbuffet 

 Juni: Octaaf Lubbeek 

 Augustus: Schuurverkoop met 2de handsartikels 

 September: stand op de braderie Tiensestraat/Tiensepoort Leuven 

 November: Pastabuffet in zaal Libbeke 

 December: stand op 2 kerstmarkten 
 
Verder werden we gesteund door giften, door de organisatie GFL en een aantal acties tijdens de 
warmste week. 

BIJSCHOLING 

Twee leden van het bestuur namen deel aan de vormingsdag van de 4de pijler. 
Er werden ook vormingsavonden bijgewoond over VZW wetgeving, onderwijs in het Zuiden: de 
hefboom voor ontwikkeling, verder de uiteenzetting: “Hoe duurzaam is je project, etnisch 
ondernemen op het Noord-Zuidcafé van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
En verder: We verscheepten dit kalenderjaar ook 2 maal allerlei materiaal waaronder fietsen, 
schoolborden, kledij, bedden, rolstoelen, klein meubilair, school en keukenmateriaal. 
Voorbije jaar waren er 4 bezoeken om de projecten op te volgen en bij te sturen. 
 
We houden regelmatig onze FaceBook-pagina up-to-date en bezorgen wie ons steunt het 
beeldmateriaal om mee het project en de inspanningen te volgen. 
 
Halaai Xale ontving € 1.000 projectsubsidie in 2017 
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IDENTIFICATIE 

Organisatie 

Officiële naam HALAAI XALE Gambia vzw 

Juridisch statuut vzw 

erkend en gesubsidieerd als lid van het GRIS-Lubbeek 

Nationaal nummer 0648.987.012 

 

Adres maatschappelijke zetel  

Straat p/a Grotendries 

Nummer + Bus 2 

Postcode en gemeente 3210 LUBBEEK 

Algemeen telefoonnummer 016/63 44 47 

Algemeen email-adres  

Website www.facebook.com/HaalaiXaleGambia 

 

Financiële gegevens  

Naam van de bank BELFIUS 

IBAN code BE15 0689 3095 7830 

BIC (SWIFT) code GKCCBEBB 

Rekeninghouder vzw HALAAI XALE 

 

Contactpersoon  

Prefix Mevrouw 

Naam COSTERMANS 

Voornaam Astrid 

Functie binnen de organisatie Voorzitter 

Telefoonnummer 016/63 44 47 

GSM 0498/78 72 92 

E-mailadres costermans.astrid@gmail.com 

‘Hands in Action’ Filipijnen 

Contactpersoon: Dirk Nijs 
familie@nijs.org 

 
Onze vzw zamelt surplus medische apparatuur, medisch meubilair (ziekenhuisbedden, 
nachtkastjes,…) en rolstoelen in en stuurt dit materiaal naar kleine, landelijke ziekenhuizen in de 
Filipijnen. 
Sinds 2012 hebben wij zo honderden rolstoelen en ziekenhuisbedden verzonden. Talloze 
minderbedeelden konden daardoor geholpen worden in lokale, kleinschalige ziekenhuizen. Ook nu 
zoeken wij nog steeds sponsors voor de inrichting van kleine en middelgrote ziekenhuizen in de 
Filipijnen. 
Uw financiële steun wordt gebruikt om de ingezamelde goederen per zeecontainer naar de 
Filipijnen te brengen. 

http://www.facebook.com/HaalaiXaleGambia
mailto:familie@nijs.org
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Onze vzw organiseert ook allerhande activiteiten om geld in te zamelen: wafelverkoop, 
restaurantdagen,… We zijn er fier op dat alle schenkingen en de opbrengsten van deze activiteiten 
integraal gebruikt worden om het zeetransport te bekostigen. Het inzamelen van het materiaal 
vanuit het hele Vlaamse land vergt veel handarbeid. Helpende handen – hands in action – zijn dus 
altijd welkom! Voor meer informatie over onze activiteiten kan u terecht op onze website 

PROJECTEN 2017 

1. Januari 

Container 1: voornamelijk ziekenhuisbedden en onderzoekstafels  Carigara hospital Leyte, Brgy. 
Barugohay Norte, PH- 6529 Carigara, Leyte, Filipijnen  Hoofdsponsor: HIA vzw 
Container 2: ziekenhuisbedden, schooltafels, medische materialen, medische kledij  Carigara 
hospital Leyte, Brgy. Barugohay Norte, PH- 6529 Carigara, Leyte, Filipijnen  Hoofdsponsor: HIA vzw 

2. April 

Container 3: Ziekenhuisbedden  Balamban District Hospital, F. Pilapil street, Baliwagan, 6041 
Balamban, Cebu, Filipijnen  Hoofdsponsor: WMH 
Container 4: Ziekenhuisbedden en matrassen  Juan B. Dosado Memorial Hospital, Damolog, 6007 
Sogod, Cebu, Filipijnen  Hoofdsponsor: WMH 

3. Juni 

Container 5: Ziekenhuisbedden en matrassen, rolstoelen, onderzoekstafels, medisch materiaal 
Container 6: Hoofdsponsor: HIA vzw 
Container 7: Samar Provincial Hospital (IPHO) Imelda Road, Catbalogan City Proper, Catbalogan 
City, Samar, Filipijnen 
 
Gandara District Hospital AH26, Gandara, Samar, Filipijnen 
Calbayog District Hospital Calbayog, 6710 Samar, Filipijnen 
Basey District Hospital Basey, Samar, Filipijnen 
Tarangnan Community Hospital Tarangnan, Samar, Filipijnen 

4. November 

Container 8: Ziekenhuisbedden, matrassen, rolstoelen, klein medisch materiaal  Southern Leyte 
Provincial Hospital, Maasin, Southern Leyte, Filipijnen  Hoofdsponsor: Anonieme gift 
 
HANDS IN ACTION ontving € 1.000 projectsubsidies in 2017 
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Kisangani vzw 

Contactpersoon: Wouter Gevaert en Rina Robben,  
brabant@kisangani.be 
 
2017 was een druk jaar voor Kisangani vzw. De eeuwige zoektocht naar middelen, het 
onderhouden van de website, het samenstellen van het tijdschrift en het onderhouden van de 
contacten met de medewerkers in Kisangani vroegen heel wat tijd. 
 
Zo waren er onder meer twee bestuursvergaderingen en twee ledenvergaderingen. 
 
Kisangani vzw participeerde ook aan de (h)eerlijke markt in Lubbeek. Aan onze stand konden de 
bezoekers meer te weten komen over onze projecten. 
 
In het kader van ‘de warmste week’ van Studio Brussel werden voor de eerste keer een aantal 
acties ten voordele van Kisangani vzw georganiseerd. Zo kon men naar een concert in Antwerpen, 
een after work party in Diepenbeek en een wandeling in Binkom. Op deze laatste actie mochten 
we 65 mensen verwelkomen waaronder heel wat Lubbekenaars. Tijdens de wandeling maakten zij 
kennis met onze projecten. 
 
Jaarlijks bezoekt op zijn minst één lid van de vzw al de projecten ter plaatse. 
 
In Kisangani werd er stevig doorgewerkt. De projecten rond duurzame landbouw blijven onze 
eerste prioriteit. Ook de schoolvelden passen daarin. Jong geleerd is oud gedaan. Omdat we 
echter in de scholen waar we mee samenwerken ook diverse noden detecteren proberen we ook 
daar een steentje bij te dragen. Zo werden er in 2017 extra klassen gebouwd aan de school van 
Mbiye. 
 
Meer informatie over de projecten vind je op www.kisangani.be 
 
Vzw Kisangani ontving € 1.000 projectsubsidie 

Rwanda weeskinderenproject 

Mwana Ukundwa ‘geliefd kind’ 

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

SCHOOLSENSIBILISERING 

Dirk ging op maandag 9 januari 2017 in interactie over het project met de leerlingen van het 
eerste tot het vierde leerjaar in VBS De Linde. 

De leerlingen van de lagere school hebben op 11 januari ster gezongen voor het project in Linden 
en omgeving. 

mailto:brabant@kisangani.be
http://www.kisangani.be/
mailto:dirk.maes15@telenet.be
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PAROCHIE 

In de weekends van 23-24 september en 14-15 oktober hebben we het project opnieuw 
voorgesteld in de Universitaire Parochie te Leuven. De opbrengst van de collecte is dan voor 
Mwana Ukundwa. 

PLECHTIGE COMMUNICANTEN 

Op 21 oktober 2017 verzorgden we een werkwinkel over Mwana Ukundwa op de Missio-dag voor 
de plechtige communicanten van Vlaams-Brabant, dit jaar in Tienen. 

NIEUWSBRIEF 

We hebben in oktober onze jaarlijkse nieuwsbrief opgestuurd naar familie, vrienden en 
sympathisanten. Deze brief helpt ons ook om onze jaarlijkse steun van ongeveer 20.000 euro bij 
elkaar te krijgen. 

In december verzamelden we klederen en laptops om mee te nemen. Eind januari 2018 zal Dirk 
opnieuw naar Rwanda gaan om het project te evalueren en verder te plannen en het partnerschap 
aan te sterken. 
 
Ukundwa ontving € 1.000 projectsubsidie in 2017 

VZW Nicamig@s: project ‘armonia mental’  

in Nicaragua 

Contactpersoon: Ann Bongaertsmailto:annebongaerts@hotmail.com 
Anne-bongaerts@hotmail.com 

 
‘Armonía Mental’ is een project dat geestelijke gezondheidsproblemen bij kansarme mensen in de 
provincie Matagalpa in Nicaragua ondersteunt. Het is één van de ontwikkelingsprojecten van de 
NGO Prosalud, die gestuurd en gecoördineerd wordt door de Belgische dokter Toon Bongaerts. 
Hier in Vlaanderen is Armonía Mental één van de projectgroepen van vzw Nicamig@s. 
Vzw Nicamig@s is een koepelorganisatie die de verschillende ontwikkelingsprojecten van de NGO 
Prosalud en de NGO Tierra Buena zowel inhoudelijk als financieel ondersteunt. 
 
Geestelijke gezondheidszorg in Nicaragua staat echt nog in haar kinderschoenen. Er zijn amper 
middelen en geschoold personeel in de publieke gezondheidszorg die bijna 70% van de bevolking 
bereikt. 
Om tegemoet te komen aan de enorme nood in de regio, startte in 2016 de NGO Prosalud (als 
organisatie van het sociale middenveld) dit project. De werking is geconcentreerd in de 
gemeenten Darío en Terrabona (het bergachtige binnenland waar veel armoede is). 
 
Armonía Mental werkt ambulant en mobiel en “community and family based”. 
Het richt zich in de eerste plaats tot de arme en zeer arme families die overleven met amper 1 à 2 
€ per dag. Bij deze zeer kwetsbare mensen zijn er veel GGZ-problemen: depressies, psychoses en 

mailto:annebongaerts@hotmail.com
mailto:Anne-bongaerts@hotmail.com


 

J a a r v e r s l a g  G R I S  2 0 1 7  

3
3

 
schizofrenie, verslavingsproblemen, problemen van intra familiaal geweld (mensen leven zeer 
dicht op elkaar). 
 
In 2016 werd de Nicaraguaanse psychologe Felipa Rojas aangeworven die zich in een eerste fase 
vnl. geconcentreerd heeft op sensibilisatie bij de bevolking: “Wat is GGZ?”.  
D.m.v. flyers, radioprogramma’s, voordrachten in de plaatselijke dorpswijken en 
wijkgezondheidscentra, huisbezoeken en consultaties in de polikliniek van Prosalud. 
Na anderhalf jaar zijn reeds heel wat patiënten met een psychiatrische problematiek 
gedetecteerd. Psychiaters zijn in Nicaragua zeldzaam. Toch heeft dokter Toon Bongaerts contact 
kunnen leggen met dokter Aleman, een psychiater uit Managua, die zich engageert om intussen 
wekelijks een dag diagnostisch werk te doen, medicatie voor te schrijven en een behandelplan 
met Felipa op te stellen. Tevens gaf hij een basisvorming GGZ aan het medisch personeel van 
Prosalud. 
Psychofarmaca is zeer moeilijk te verkrijgen. Het Minsa (Ministerie van gezondheid) geeft geen 
medicatie aan NGO’s. Op dit ogenblik is de uitdaging om op een of andere manier aan medicatie te 
geraken. 
 
Wat gebeurde met de financiële steun vanuit Vlaanderen in 2017? 

 Het loon van de psychologe: € 4.737,14 

 Het uurloon van Psychiater Aleman werd betaald: € 1.200 

 Sensibilisatie activiteiten: € 474,29 

 Vorming: € 1.914,29 

 Administratieve ondersteuning: € 565,47 

 Educatief materiaal: € 952,38 
In totaal is er een financiële ondersteuning gebeurd van € 9. 843,56 
Dit bedrag is afkomstig van opbrengst van een sponsorwandeltocht, een fiesta, voordrachten in 
verschillende gemeenten, subsidiegeld van de provincie en van gemeenten zoals de gemeente 
Lubbeek. 
 
We vergaderden in 2017 3 keer met de werkgroep Armonía Mental. Tevens heeft Franka 
Verbruggen, een studente postgraduaat World Health in Utrecht, haar stage gedaan van 6 weken 
in oktober-november in Armonía Mental en overhandigde zij ons - tijdens een bijeenkomst - haar 
scriptie en zeer veel fotomateriaal. 
 
In 2018 is er het plan om in de nieuwe gebouwen van de NGO Prosalud een 
dagactiviteitencentrum te openen voor mensen met GGZ-problemen. Ook zal Dokter Aleman nog 
meer ingezet worden. 

Palestijnse Circusschool 

Contact: Helene Huybens 
joris_devlieghere@hotmail.com 

 
De Palestijnse circusschool www.palcircus.ps heeft weer een 
heel druk jaar achter de rug. 

mailto:joris_devlieghere@hotmail.com
http://www.palcircus.ps/
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Waar de school in 2006 startte met 10 jongeren, volgen er nu jaarlijks tussen de 250 en 300 
kinderen en jongeren vanaf 6 jaar de lessen op de circusschool, en dat op op verschillende locaties 
verspreid over Palestina. Ook dit jaar namen enthousiaste jongens en meisjes uit Jeruzalem, 
Ramallah, Birzeit, Jenin en de vluchtelingenkampen Al Fara en Al Jalazon deel aan de lessen. 
 
Tijdens de zomervakantie van 2017, waren er ook 5 zomerkampen. Tijdens die zomerkampen, die 
minstens zeven of tien dagen duren, brengt de school studenten van verschillende groepen 
samen, en ademen ze allemaal samen alleen nog circus taal en dromen. 
 
In het vluchtelingenkamp van Al Fara, startte de school in 2017 met een nieuwe generatie 
kinderen. De jongeren die er al 5 jaar meedraaien in de circusschool, zijn nu ongeveer tussen de 17 
en 20 jaar oud. Ze werden echte rolmodellen in het kamp en nu geven ze zelf mee les aan een 
nieuwe groep van 25 kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. 
 
Een groepje van 7 studenten uit Hebron, Jenin en Ramallah, die al verschillende jaren meedraaien 
in de circusschool, werkten in 2017 heel hard aan twee nieuwe voorstellingen: ‘Coffee In Town’ en 
‘Sarab’ - wat luchtspiegeling betekent. Coffee In Town werd als 10 maal opgevoerd in 2017 en er 
staan in 2018 nog minstens 25 voorstellingen van op het programma. Daarmee bereikt de circus 
school duizenden kinderen en volwassenen. De tweede voorstelling, ‘Sarab’ gaat begin 2018 in 
première in Palestina en daarna vertrekt ze ook op tournee naar Europa, en natuurlijk staat ook 
België op het programma. Dit jaar werkte de circusschool voor beide voorstellingen samen met 
een professionele artistieke circus ‘director’, namelijk met Paul Evans uit de UK. Paul is zelf een 
acrobaat maar specialiseerde zich ook in theater en maakt voor verschillende gezelschappen zeer 
straffe voorstellingen. De Palestijnse circusschool is dus enorm vereerd dat Paul met hen wilde 
werken. De artiesten van de circusschool leren op die manier ook enorm veel bij over zelf 
voorstellingen maken, en dat kunnen ze dan weer delen met de honderden studenten in Palestina. 
 
In 2017 konden we ook eindelijk onze collega, Mohammed Abusakha, terug in de armen sluiten. 
Na 21 maanden opsluiting in een Israëlische gevangenis, zonder aanklacht en zonder recht op een 
proces, werd hij vrijgelaten op 30 augustus 2017. Het werd een zeer intens weerzien. En ook al 
was de ervaring voor Mohammed heel zwaar, toch werd zijn optimisme niet aangetast. Twee 
weken na zijn vrijlating, waarin hij bij zijn familie verbleef, stond hij half september 2017, opnieuw 
aan de deur van de circusschool om zijn oude werk terug op te nemen. De collega’s en studenten 
die hem al die tijd hadden moeten missen waren dolblij. Mohammed staat weer vol enthousiasme 
in de les en werkt nu ook aan een pedagogische handleiding waarmee de circusschool nog beter 
aan de slag kan gaan met kwetsbare kinderen en jongeren. 
 
In 2017 werkte de Palestijnse circusschool ook intensief samen met Circus Zonder Handen uit 
Brussel. Na twee jaar uitwisselen, maakten ze samen met de steun van de Provincie Vlaams 
Brabant een boekje “Uit de Tent; inclusief jeugdwerk als tool voor positieve 
identiteitsontwikkeling in een super diverse samenleving”. Het opzet was om het jeugdwerk in 
Vlaams Brabant te inspireren met tips en trics over hoe omgaan met diversiteit binnen de werking. 
Op 21 november stelden beide scholen samen met de Provincie Vlaams Brabant, de toolkit voor in 
Zaventem. 
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Suyana Peru en Puriy 

Contactpersoon: Deblauwe Francis 
fdbgm@hotmail.com 

 
Suyana is Quechua (oorspronkelijke taal) voor ‘hoop’. Via intense 
samenwerking met onze zuster NGO ter plaatse, Padma Perú (zie 
http://www.padmaperu.com), steunt Suyana Peru projecten die op een duurzame manier het 
welzijn van de allerarmste inwoners van de sloppenwijk Villa El Salvadór bevorderen. 
 
Villa El Salvadór is één van de sloppenwijken in de zanderige zuidrand van Lima. Het district 
ontstond in de jaren ’70 toen mensen uit de provincies van Peru in de stad een beter leven 
zochten. Extreme armoede en verwaarlozing door de overheid lagen aan de basis. De terreur van 
het Lichtend Pad in de jaren ’80 en ‘90 veroorzaakte bijkomende migratiestromen. Deze 
geschiedenis van extreme armoede en terreur gaat gepaard met ondervoeding, ziekte, huiselijk 
geweld en tal van psychosociale problemen. Toch tonen de inwoners zich erg ondernemend en 
zelfredzaam. 
Suyana Peru beoogt het psychosociaal welzijn van de inwoners van dit district in Lima te 
bevorderen door verschillende projecten. Met het oog op duurzame ontwikkeling is de vorming 
van een lokaal team van psychosociale helpers belangrijk. Naast zorgend is hun werk ook 
preventief. 
 
De samenwerking met onze zuster NGO Padma Perú is cruciaal voor de lokale verankering van de 
projecten. 
Padma Perú werd in 2012 opgericht en werd tot juli 2016 gecoördineerd door Liesbet Willems, 
een gedreven jonge psychologe die zich sinds haar praktijkstage (2005) volledig inzet voor 
jongeren en hun families, eerst in het binnenland (Ayacucho) en daarna in Villa El Salvadór. Zij 
bouwde een team uit van lokale psychologen en sociaal werkers en startte een preventief, 
therapeutisch en opleidingsaanbod op voor de vele slachtoffers van familiaal geweld. Vanaf juli 
2016 werd de coördinatie ook in lokale handen gegeven. Elisabeth Rosas neemt deze taak op. 
Suyana ondersteunt Elisabeth en volgt de projecten van nabij op. 

EEN GREEP UIT ONZE LOKALE PROJECTEN… 

Psychologische ondersteuning, zowel preventief als curatief, voor kinderen, jongeren en gezinnen 
die worstelen met een psychiatrische problematiek, familiaal geweld, schoolse problemen,… 
Steun aan een opvanghuis voor sterk verwaarloosde straat- en weeskinderen 
 
Vorming voor lokale psychologen en welzijnswerkers en workshops in scholen en voor ouders. 
 
Speelpleinwerking waardoor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties niet op straat 
moeten leven. 
 
Volkskeukens waar de allerarmsten voor een kleine bijdrage een evenwichtige maaltijd krijgen. 
 
De bouw van noodwoningen voor mensen die voorheen in krotten woonden. 
 

mailto:fdbgm@hotmail.com
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Puriy 
Voor vrouwen in de sloppenwijken is het leven hard. In het project Puriy maken de meest 
kwetsbare mama’s onder meer babysloefjes uit leer. Zij krijgen hiervoor een eerlijk loon. In groep 
krijgen ze begeleiding. De sloefjes bieden we ook te koop aan in België. 

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. Ook niet Lubbekenaren 
zijn reeds jaren actief binnen onze groep. De werking functioneert op basis van vrijwilligheid en 
consensus. De vluchtelingen hebben te maken met personen die individueel de volledige 
verantwoordelijkheid dragen voor alles wat zij zeggen en ondernemen, en niet met een 
organisatie of instantie. Tegelijkertijd weten zij dat de vrijwilligers zich in hun engagement 
gedragen weten door een grotere groep. De vluchtelingen beslissen ook zelf of, en in welke mate 
ze op onze ondersteuning een beroep doen. We zoeken altijd zo veel mogelijk samenwerking met 
officiële/professionele hulpverlening om de mensen naar te verwijzen en we begeleiden hen 
hierbij. 
 
SIAL is stichtend lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en van de VZW Gastvrij Netwerk 
We wonen de algemene vergaderingen bij en werken mee aan beleid, beweging en acties. 
https://www.vluchtelingenwerk.be 
https://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk 
 
Als lid van de GRIS nemen we deel aan de vergaderingen en informeren de andere leden over de 
situatie en de noden van de vluchtelingen in Lubbeek en over het relevante algemene nieuws over 
asiel en migratie. 

MIDDELEN 

 De vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk. 

 Het OCMW stelt gratis enkele lokalen ter beschikking voor de wekelijkse Nederlandse les en de 
bijbehorende kinderopvang. 

 De parochieploeg van Lubbeek stelt zaal De Schuur ter beschikking indien geen andere 
reservaties. 

 De parochieploeg van Pellenberg stelt een stapelruimte ter beschikking. 

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

 SIAL is erkend door Vakantieparticipatie als armoedesteunpunt om daguitstappen en 
vakanties aan sterk verminderde prijs aan te bieden 

 Koning Boudewijnstichting: een rollend fonds voor het verlenen van microkredieten zonder 
interest. 

mailto:christine.daes@telenet.be
http://www.vluchtelingenwerk.be/
https://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk
http://www.grislubbeek.be/
https://www.vakantieparticipatie.be/
https://www.kbs-frb.be/
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GIFTEN T.V.V.SIAL 2017: 

Totaal van € 2.640 aan giften door particulieren, waarvan enkelen SIAL steunen met een vaste 
maandelijkse gift. 
Langs deze weg nog eens hartelijk dank aan de milde schenkers! 
 
Indien u de SIAL-werking wil steunen, kan dit op naam van 

SIAL 
BE68 7340 3583 4334 
(geen fiscaal attest mogelijk) 

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

WERKING 

Zaterdagse ontmoeting met les voor de volwassenen en kinderbegeleiding. Enkele uitstappen 
naar het Provinciaal Domein in Kessel-Lo 
Behalve het inoefenen van conversatie, grammatica en spelling, werden ook veel inhoudelijke 
thema's in het Nederlands besproken: gezonde voeding, feestelijkheden, huis te huur zoeken, 
omgangsregels tegenover officiële instanties, school, medische en andere hulpverleners, coaching 
vanuit BOV (bewegen op voorschrift)... 
Een reeks lessen gingen specifiek in op termen en begrippen als voorbereiding op de studie van 
het theoretisch rijbewijs. 
Veel nieuwe deelnemers: erkende vluchtelingen vonden een woonst in Lubbeek, ook ex-bewoners 
van Lubbeek blijven soms komen naar onze zaterdagse ontmoetingen. 
De begeleiding van de kinderen werd verder uitgebouwd en wordt zeer gewaardeerd door de 
kinderen. Oorspronkelijk bedoeld om jonge ouders de kans te geven om de lessen bij te wonen, 
wat nog steeds heel zinvol is, blijft de kinderbegeleiding nu ook kinderen aantrekken wiens ouders 
niet of veel minder komen (omdat ze genoeg hebben aan de reguliere lessen, aan het werk zijn,...). 
Gelukkig mochten we ook enkele nieuwe getalenteerde en gedreven vrijwilligers verwelkomen! 
 
Veel nieuwe deelnemers: erkende vluchtelingen vonden een woonst in Lubbeek, ook ex-bewoners 
van Lubbeek blijven soms komen naar onze zaterdagse ontmoetingen. 
Locatie: Dienstencentrum Lubbeek en zaal De Schuur, gratis ter beschikking gesteld. 
 
Toegang tot internet: hulp voor hard ware en software. 
We kregen hulp van enkele getalenteerde amateur - IT-ers om geschonken computers te ontdoen 
van privé-gegevens, ze opnieuw te formatteren en er nuttige software op te installeren. 
Ook hulp bij het de weg wijzen naar interessante links zoals Ketnet, diverse leerplatformen voor 
Nederlands oefenen,... 
 
Twee vrijwilligers volgden de introductie voor de online cursus Nederlands voor Arabisch 
sprekenden van de VZW Interculturalis (Universiteit Hasselt) en begeleidden enkele 
vluchtelingen om deze modules te gebruiken. 
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MATERIËLE HULP 

Fietsreparatie 

We verzamelden en bezorgden fietsen, meubels, huisraad, binnenhuisinrichting bij families in 
Lubbeek, Leuven, Tienen. 
We betrekken de schenkers zo veel mogelijk rechtstreeks bij de overdracht. Voor het werk van 
tillen, laden en lossen, helpen de vluchtelingen elkaar. 
Afhalen van bestelde stukken uit Kringwinkel 
We kregen een vernieuwd lokaal ter beschikking van de parochie van Pellenberg. We bewaren hier 
vooral baby-uitzet en speelgoed. 
Logistieke hulp bij het herstel van gebreken in sommige huurhuizen, voornamelijk bij de 
verwarming. 

Leningen: 

Schoolboeken, huurwaarborg, gordijnen, kindergeld, studietoelagen, brandverzekering, matras,... 

Betalingen: 

 zwemmen, sportdagen, culturele uitstappen 

 kinderwerking op zaterdag: spel- en pedagogisch materiaal, uitstappen, traktaties voor 
verjaardagen, carnaval, feestelijkheden. 

 Thaiboksen training 

 organiseren en betalen van speelpleinwerking in Tienen, van kinderen uit Binkom 

 eerste jaarpremie familiale verzekering. 

MEDISCH 

Begeleiding bij consultatie huisarts, tandarts, naar spoedgevallen, vervoer van ziekenhuis na 
heelkundige ingreep, begeleiding tijdens bevalling, Kind & Gezin,... 

SCHOOL 

 Huistaakbegeleiding i.s.m. de school. Dit jaar meldden zich 6 nieuwe vrijwilligers aan voor deze 
veeleisende, intensieve taak. De samenwerking met de respectievelijke scholen verloopt vlot 
en constructief. 
Intensieve samenwerking met het team van Redingenhof dat een slechthorende jongere 
begeleidt in het eerste en tweede jaar van de Middenschool, na een voortraject van 
buitengewoon onderwijs in Woluwe en in intensieve samenwerking met een gespecialiseerde 
logopediste vanuit het instituut in Woluwe. 

 Bestellen van schoolboeken: dit gebeurt in veel scholen online, moet in de zomervakantie 
gebeuren en meteen betaald worden bij levering. Nogal wat families hebben geen PC. Op een 
smartphone is een bestelling technisch niet haalbaar (althans niet op het model dat onze 
families voorhanden hadden). We hebben de bestelling dan vanop onze privé-PC en email 
adres gedaan. Ook de betaling van de schoolboeken, vooraleer de studietoelagen uitbetaald 
zijn, was problematisch en is dus door ons gedaan vanuit de SIAL-rekening met het rollend 
fonds van de Koning Boudewijnstichting, als renteloze lening. 



 

J a a r v e r s l a g  G R I S  2 0 1 7  

3
9

 
JURIDISCH 

 Als na een negatieve asielbeslissing beroep wordt aangetekend, is het belangrijk en 
noodzakelijk dat de betrokken familie de inhoud van de weigeringsbeslissing goed begrijpt en 
zo in staat is om inhoudelijke tegenargumenten te formuleren. Vooral i.v.m. de door het CGVS 
veelgebruikte term "ongeloofwaardig", is een genuanceerd antwoord van de vluchteling 
onontbeerlijk. De advocaat heeft echter meestal geen uren en nooit dagen de tijd om alles 
gedetailleerd door te nemen met de cliënt. Dit werk is immers zeer tijdrovend omwille van 
diverse redenen: de complexiteit van de tekst naar vorm en inhoud, de hevige emoties bij het 
opnieuw spreken over het vluchtrelaas, de gekwetste gevoelens die de opmerkingen over 
"ongeloofwaardigheid" teweeg brengen. 
We bezorgen dan de argumenten van de betrokkenen aan de advocaat. De advocaat kan die 
antwoorden dan in de juiste juridische logica in het verweerschrift opnemen. 

 Nogal wat vluchtelingen moeten, na het indienen van hun asielaanvraag zeer lang wachten op 
een uitnodiging van het CGVS om gehoord te worden. Als ze hierover een sociale dienst 
bevragen, krijgen ze het terechte antwoord dat niemand, ook hun advocaat niet, daar iets kan 
aan verhelpen. 
In die tijd kan echter veel gebeuren wat hun reden van vlucht ondersteunt of versterkt. In het 
geval van een Somalische vrouw in het asielcentrum, was er een raid op haar dorp geweest, 
waarbij een deel van haar rechtstreekse familie vermoord werd en een lid ontvoerd door 
terreurgroep Al Shabaab. Ze had hierover berichten en foto's op haar smartphone. Ze wist niet 
dat het belangrijk was om dat onmiddellijk aan haar advocaat te melden. Het is maar in de 
persoonlijke band met de mensen dat zulk verschrikkelijk nieuws naar boven komt en dat men 
behalve medeleven ook levensbelangrijke informatie en advies kan bieden. 

ADMINISTRATIEF 

Bij het vergelijken van offertes voor een brandverzekering, zijn we geconfronteerd met een 
bedenkelijke praktijk: om prijs van de jaarlijkse premie van de huurdersbrandverzekering te 
drukken, stelde de bediende van een bank voor om de verzekerde waarde van de verzekerde 
inboedel te beperken tot 10000 Euro i.p.v. de ruim 50000 Euro, die geldt bij de gebruikelijke 
basispremie. Toen ik daarop zei dat je met 10000 Euro onmogelijk een huis voor een gezin met 4 
kinderen kan herbemeubelen, + wasmachine, koelkast, diepvriezer, kleding, TV, schoolgerief, 
speelgoed, enz., zei ze dat bepaalde OCMW’s dit zelf voorstellen om de premie te drukken. Ze 
voegde er nog aan toe dat “die mensen” veelal niet zo veel waardevols in huis hebben. Ik heb haar 
gezegd dat “die mensen" juist extra kwetsbaar zijn bij catastrofes zoals brand en stormschade en 
dat ik zo’n (relatief kleine) besparing niet verantwoord vind. Het lijkt erop dat die bepaalde 
OCMW’s vooral bezorgd zijn, dat ze het bedrag dat ze voorschieten voor de brandverzekering, zo 
snel mogelijk terugbetaald zien. Het is ook de taak van een verzekeringsinstelling om de klant, i.c. 
de vluchteling ten dienste te zijn. 

WERK 

Juli, augustus, september: in samenwerking met de PWA-verantwoordelijke van Lubbeek, 
schreven we 5 werkzoekende vluchtelingen-leefloners in bij het PWA. Vier van hen zijn ook door 
de gemeente Lubbeek tewerkgesteld voor hulp vanuit de technische werkplaats. Ook particulieren 
maakten gebruik van hun diensten met de PWA-checques. De tewerkstelling werd zeer positief 
ervaren door de betrokken vluchtelingen en door de technische dienst. Met dank aan de inzet van 
de ploegbaas wegen en groen, die instond voor een goede coördinatie en een vriendelijk onthaal. 
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OCMW 

 De openbare zittingen van de OCMW-raad werden zo veel mogelijk opgevolgd 

 Voor de voedselbedeling noteerden we positieve veranderingen: de gegadigden mogen zelf 
kiezen uit het aanbod, wat verspilling tegengaat. Een deel van het aanbod blijft problematisch: 
te vet, te veel zout of te veel suiker, bereide voedingswaren met weinig voedingswaarde. 
De mensen in het LOI hebben geen recht op voedselpakketten; dit is geen beslissing van het 
OCMW maar van de FEAD (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen ) "…Om het 
risico op dubbele financiering te vermijden, mogen de personen uit een LOI geen FEAD-
producten ontvangen. 
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/fead_jaarrapport_2015.doc. In acht 
genomen dat de mensen in een huis van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) gemiddeld 6,5 Euro 
per dag (volwassene)of iets minder dan 3 Euro (kinderen) per dag krijgen voor voeding + 
persoonlijke hygiëne, is het niet verwonderlijk dat deze toestand door de betrokkenen als zeer 
onrechtvaardig ervaren wordt. 
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Vreemdelingen/Documents/Materiële%20opvan
g/Bedragen%202010%20LOI-subsidie,%20leefgeld%20in%20LOI%20en%20subsidietabel.pdf 

 De sociaal assistent van het OCMW voor het LOI nam ontslag in januari 2017. Hij werd pas 
vervangen in september. Daardoor verliep in tussentijd de begeleiding van de vluchtelingen 
versnipperd over de andere maatschappelijk werkers met, zoals vroeger, zeer grote verschillen 
in ondersteuning en bejegening naargelang de persoon van de verantwoordelijke 
maatschappelijk werker. 

 Sinds september verloopt de samenwerking met de nieuwe LOI-sociaal assistente prima: met 
respect voor het beroepsgeheim van de sociale dienst, werken we samen in openheid en 
vertrouwen en aanvullend: woning helpen zoeken, afspraken met zorgverleners, vervoer, werk 
en opleiding,.... 

 Voor de oudere dossiers die (nog niet?) aan haar zijn doorgegeven, blijven er bij sommige 
sociaal assistenten problemen bestaan. 

 In oktober werd een nieuw LOI-huis in gebruik genomen en werd er een hervestigde 
(https://www.fedasil.be/nl/hervestiging/informatie-voor-de-ocmws) familie in gehuisvest. De 
zoektocht naar een huurwoning voor deze familie is ook onmiddellijk gestart maar is tot 
hiertoe tevergeefs 

AGENDA 2017 

 31 januari: "Breaking Barriers together- removing obstacles to protection in KVS met Koert 
Debeuf, Alma Al-Osta en Karam Al Hindi 

 25 februari 15.30u Kinder-familietheater Pellenberg 

 27 maart: deelname aan het evenement "Gastvrije gemeente Award" in het Vlaams 
parlement. 

 7 april: met enkele kinderen en tieners naar K3 in Antwerpen. 

 19 april: met enkele kinderen naar voorleesuurtje in bib Lubbeek 

 April: vertoning van de film "de Kinderen van Juf Kiet" tijdens Docville in Leuven. Informatie 
over deze docu over een OKAN klasje in Nederland werd aan de Lubbeekse scholen 
doorgegeven. 

 3 mei: Inspiratieavond 11.11.11 in Leuven: SIAL geeft informatie aan de aanwezige 11-
vrijwilligers over vrijwilligerswerk in het onthaal van vluchtelingen. 
Het thema van 11.11.11 was "Migratie". Vluchtelingen zijn hier door "gedwongen migratie" 

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/fead_jaarrapport_2015.doc
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Vreemdelingen/Documents/Materiële%20opvang/Bedragen%202010%20LOI-subsidie,%20leefgeld%20in%20LOI%20en%20subsidietabel.pdf
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Vreemdelingen/Documents/Materiële%20opvang/Bedragen%202010%20LOI-subsidie,%20leefgeld%20in%20LOI%20en%20subsidietabel.pdf
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SIAL werkte lokaal en in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen mee aan dit 
actiejaar. 

 11 juni: Wereldmarkt in samenwerking met de "Octaaf"-viering, op het kasteeldomein Serclaes 
in Lubbeek: stand met info over plaatselijke werking, Refugee Walk en Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen. 

 20 juni: Wereldvluchtelingendag: deelname aan stationsactie van Amnesty International. 

 2 augustus: groepsuitstap naar domein Planckendael. Korting op de toegang door 
"Daguitstappen" van Vakantieparticipatie. 

 23 september: met Afghaanse vrouwen naar Cinemazed, film, Farsi gesproken. Het was de 
eerste keer dat ze naar de bioscoop gingen en waardeerden het zeer! 

 24 september: deelname aan de REFUGEE WALK met twee Lubbeekse teams die gemengd 
samengesteld waren met nieuwkomers en andere inwoners van Lubbeek en omgeving. De 
teams werden gesponsord door privépersonen en door de gemeente Lubbeek uit de post 
"sponsoring" van de GRIS. Een vrijwilliger van SIAL nam deel als vrijwilliger in de organisatie 
van de Walk. 

 28 oktober: deelname aan "H-eerlijke avondmarkt" in zaal Libbeke. We informeerden over 
onze werking en over Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Enkele bezoekers toonden belangstelling 
voor vrijwilligerswerk en/of wilden onze nieuwsbrief ontvangen. 

 12 november: deelname aan REPAIRCAFE in samenwerking met Transitie Lubbeek: overname 
en verdeling van overgebleven kleding, overschot naar BOM in Tienen (bezorgdommensen.be). 

 2 december: in zaal De Schuur: Sinterklaasfeest voor de kinderen. Deelname door 15 families 
en een tiental vrijwilligers van de zaterdagse ontmoetingen. Huur van de zaal betaald met 
subsidie van de gemeente langs de GRIS. Geschenken waren giften, aangevuld met enkele 
aankopen door SIAL. De families zorgden voor heerlijke zoetjes en zoutjes. 

 12 december: boekvoorstelling "Mantelzorg met kleur". Een vrijwilliger van SIAL contacteerde 
hiervoor een vluchtelinge om als getuige mee te werken aan dit boek van Anne Dedry. 

 
Tot einde augustus: vrijwilligerswerk in FEDASILcentrum: huistaakbegeleiding, sport, muziek, 
ontspanning, Nederlands aan volwassenen. 
Tijdens en na de sluitingsperiode: hulp bij verhuis naar ander centrum of LOI, hulp bij installatie in 
een woonst, bijeenzoeken van huisraad en meubels, zoektocht naar werk. 
Een echtpaar uit Lubbeek begeleidde intensief een groep minderjarigen uit het asielcentrum in 
Lubbeek. Ook na de sluiting van het asielcentrum en toen deze jongeren meerderjarig werden, 
bleven ze deze mensen begeleiden. 

Doorlopend: 

 Beschikbaarheid telefonisch en per mail voor vluchtelingen, vrijwilligers, schenkers 

 Nieuwsbrief naar 200 geadresseerden. 
De respons op de nieuwsbrief werd in 2017 nog groter en het aantal geïnteresseerden nam 
ook toe. Op elke vraag naar hulp volgde aanbod van materiaal, vervoer, begeleiding naar 
medische of administratieve diensten, huiswerkbegeleiding,... 

 Ziekenhuizen, jeugdinstelling en school in contact brengen met vluchteling-vrijwillige tolk. 

Spontaan aanbod van initiatieven: 

 Uitnodiging door enkele families aan vluchtelingen om samen met hen te feesten, 
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 Ter beschikking stellen van eigen woonst met tuin door een familie als vakantieverblijf voor 

gezin met kinderen die op een appartement wonen, tijdens eigen vakantie in buitenland 

 Vanuit het opnemen van taken, vloeit uit het persoonlijk contact dikwijls een vorm van wat 
men nogal eens "buddywerking" noemt, voort. Dit gebeurt spontaan en gaat zo ver als beide 
partijen dat wensen en aangeven aan elkaar. Eventueel overleg hierover gebeurt op vraag, 
tussen de mensen die betrokken zijn bij eenzelfde persoon of gezin. 

BELEID EN ENKELE OPVALLENDE PUNTEN UIT HET ALGEMEEN NIEUWS 

Al sinds einde 2016 stellen we vragen aan verschillende beleidsmakers in Lubbeek over de 
besteding van federale en Vlaamse subsidies voor ondersteuning van vluchtelingen, voor de 
gemeenten die een asielcentrum op hun grondgebied hebben (in Lubbeek tot eind augustus 
2017). 
Na een opeenvolging van elkaar tegensprekende en onvolledige mondelinge antwoorden, kwam 
er een officiële mededeling tijdens een GRIS-vergadering. Ook hier weer geen exacte cijfers. 
Ondertussen is wel duidelijk dat de scholen die dat wensten extra begeleiding gekregen hebben 
voor de anderstalige leerlingen, wat zeker positief is. Ook werd een deeltijdse coördinator 
aangeworven voor de vrijwilligerswerking van de huistaakbegeleiding. Even was er hoop om het 
werk dat hierover al door ons gedaan was, te kunnen overdragen. Maar verder dan twee 
vergaderingen en het  opstellen van vrijwilligerscontracten, zijn we helaas niet geraakt, toen was 
het contract van de coördinator afgelopen. 
 
Meer info: 

 Koninklijk besluit van 19 juli 2005 houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming 
aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun 
grondgebied in 2004, BS 1 september 2005 

 http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vluchtelingeninstroom-subsidies-aan-
gemeenten/toelichting-regelgeving 

 
26 april 
De Lubbeekse gemeenteraad stemt de retributie van 50 Euro voor de verlenging van bepaalde 
verblijfskaarten voor vreemdelingen. Behalve Antwerpen, is Lubbeek de enige gemeente die deze 
retributie stemde, en dan nog voor het maximumbedrag. Het koninklijk besluit hierover was nog 
maar net verschenen op 5 maart 2017. 
 
Januari 
Rapport over de gesloten instellingen door mensenrechtenorganisaties: "De administratieve 
detentie van vreemdelingen is in strijd met de mensenrechten en de menselijke waardigheid." 
https://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/rapport-gesloten-centra-in-belgi-een-stand-van-
zaken 
 
Juni: 
Einde kleinschalige opvang van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
Actie, "mensen zijn geen conserven": protest tegen de massale sluiting van individuele opvang die 
mensen verplicht om snel te verhuizen vanuit hun individuele opvang naar collectieve opvang of 
soms nieuw LOI, met verlies van vertrouwde begeleiding en omgeving. 
 

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vluchtelingeninstroom-subsidies-aan-gemeenten/toelichting-regelgeving
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vluchtelingeninstroom-subsidies-aan-gemeenten/toelichting-regelgeving
https://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/rapport-gesloten-centra-in-belgi-een-stand-van-zaken
https://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/rapport-gesloten-centra-in-belgi-een-stand-van-zaken
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27 juni  
Persbericht VwV: "Ons land zet al meer dan twee jaar asielzoekers op straat, ook kinderen." 
https:/ /www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/nota-opvang-bij-meervoudige-asielaanvragen-in-
belgi-niet-conform-de-wet 

27 juni Persbericht Vluchtelingenwerk 
In een overleg met het Agentschap Integratie & Inburgering op 23 maart 2017 stelde Dienst 
Vreemdelingenzaken (DVZ) niet langer administratieve geldboetes op te zullen leggen wegens 
illegaal verblijf. Voordien gebeurde dat wel. De rechtspraak veroordeelde dat en daarop werd de 
praktijk stopgezet. 
 
3 juli 
Persbericht van verschillende NGO's waaronder Vluchtelingenwerk Vlaanderen, waarin 
opgeroepen wordt om over het wetsontwerp over veranderingen in de asielwetgeving een debat 
te voeren met tijd om alle argumenten te horen. 
https://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/persbericht_wetsontwero_3_07_2017.pdf?file=1&
type=document 
Deze oproep was tevergeefs: de nieuwe wet werd zonder diepgaand debat aangenomen. 
 
November 
"De Europese Unie betaalt de Libische kustwacht om migranten te onderscheppen en in helse 
detentiecentra vast te zetten. Dat maakt haar medeplichtig aan mensenrechtenschendingen." Dit 
verklaarde de hoge commissaris commissaris voor de mensenrechten (UNHCR) op 12 november in 
Genève 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22393&LangID=E 
 
De huidige regering geeft voorrang aan collectieve opvang, behalve voor zeer kwetsbare groepen. 
Die collectieve opvang is volgens het rekenhof nochtans duurder dan de kleinschalige. 
de(https://www.ccrek.be/Docs/2017_41_OpvangAsielzoekers_Persbericht.pdf) 
Onder meer Vluchtelingenwerk incasseerde zware klappen door de afbouw van haar individuele 
opvang. Niet alleen financieel, maar ook de rechtstreekse band met honderden vluchtelingen 
werd teniet gedaan. 
Het engagement van de huidige medewerkers is er zeker niet minder op geworden. Elke 
vergadering, platform of actie straalt energie uit en de overtuiging dat het werk meer dan ooit 
nodig is. Het contact met, en de rechtstreekse hulp aan de vluchtelingen loopt verder, onder meer 
in het Startpunt, de HUB aan het Noordstation, het contact met de burgerplatformen en aan de 
samenwerking met andere NGO's, zoals hun buren, Dokters van de wereld. 

SLOTBESCHOUWING 

NANSEN is een Belgische non-profit organisatie die opgericht werd in 2017 door een groep van 
toegewijde en ervaren advocaten en academici op het gebied van asiel en migratie. Het mandaat 
bestaat uit het bijeenbrengen en beschikbaar stellen van multidisciplinaire expertise ten behoeve 
van personen in nood van internationale bescherming aan de hand van kwalitatieve juridische 
bijstand. 

NANSEN werd opgericht door experten uit zowel de Nederlandstalige als de Franstalige 
gemeenschap van het land, praktijkadvocaten en -academici van de ULB, UCL en de Universiteit 
Gent, allen gespecialiseerd in aspecten van migratie-, vluchtelingen- en mensenrechten. Dit 

https://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/nota-opvang-bij-meervoudige-asielaanvragen-in-belgi-niet-conform-de-wet
https://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/nota-opvang-bij-meervoudige-asielaanvragen-in-belgi-niet-conform-de-wet
https://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/persbericht_wetsontwero_3_07_2017.pdf?file=1&type=document
https://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/persbericht_wetsontwero_3_07_2017.pdf?file=1&type=document
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22393&LangID=E
https://www.ccrek.be/Docs/2017_41_OpvangAsielzoekers_Persbericht.pdf
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initiatief werd noodzakelijk geacht als reactie op de aanhoudende vermindering van toegankelijke 
en kwaliteitsvolle juridische bijstand aan asielzoekers, in combinatie met een afzwakking van het 
maatschappelijk middenveld door een afname van de overheidsfinanciering voor projecten ter 
ondersteuning van asielzoekers. NANSEN heeft de ambitie om een onafhankelijk centrum van 
juridische en praktische expertise in internationale bescherming te worden, met een 
gecombineerde focus op pro deo rechtsbijstand, interdisciplinair academisch onderzoek en 
samenwerking met juridische terreinwerkers. 
UNHCR, het Vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties, heeft NANSEN erkend als 
nationale partner door het een project rond rechtsbijstand toe te kennen. 
http://nansenrefugee.be/nl/over-ons/ 
 
Tegelijkertijd met de formele afbouw van de positie van mensenrechtenorganisaties als 
Vluchtelingenwerk, CIRE, Caritas International,... zien we solidaire burgernetwerken groeien, die 
duurzaam blijken en op het terrein meewerken met de mensenrechtenorganisaties. Het 
burgerplatform rond de vluchtelingen op het Maximiliaanplein is het bekendste voorbeeld. 
 
Ook ons lokaal netwerkje blijft groeien, zowel met sympathisanten en occasionele helpers als 
met blijvend actieve vrijwilligers. 
Ook in Lubbeek wonen heel veel mensen voor wie solidariteit geen abstract begrip is 
De meest gehoorde reactie van mensen die we ontmoeten als ze op een oproep voor hulp ingaan, 
is "Wat zijn we blij dat we kunnen helpen, bedankt!" 
 
Aan u allen, namens de vluchtelingen die zich door al die kleine en grote tekenen van solidariteit 
welkom voelen: Dank! 
 
SIAL ontving € 92 werkingskosten van de GRIS voor de huur van een zaal voor het 
sinterklaasfeest 

Wereldsolidariteit 

Contactpersoon: Guy Sprengers 
 
Na het opdoeken van KWB is er geen rechtstreekse link met de Lubbeekse 
bevolking, echter via de Stuurgroep Wereldsolidariteit Leuven wordt het belang 
van deze ngo binnen de gemeente onderhouden. 
Vertegenwoordigers zijn Roland Van Criekingen en Guy Sprengers. 
 
Wereldsolidariteit, de ngo binnen Beweging.net, is vertegenwoordigd in de 
GRIS. 
 
Stuurgroep WS Leuven en Partenariaat: samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de CGTG 
van Guatemala, en anderzijds het ACW (Verbond Leuven), ACV (Verbond Leuven) en Christelijke 
Mutualiteit (Verbond Leuven), die reeds in november 2008 officieel verlengd is voor de periode 
2008 – 2013. In dat kader heeft een nieuwe inleefreis plaats gevonden in november 2010. Een 
nieuwe verlenging voor de volgende vijf jaren is officieel ondertekend op 28 mei 2014. Deze 
ondertekening vond plaats tijdens de Rerum Novarumviering van de Leuvense afdelingen van 
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Beweging.net (het vroegere ACW) en gebeurde door de drie gewestelijke secretarissen van CM, 
ACV en ACW van Leuvense zijde, en door Alberto Ramirez, Secretaris Generaal van de 
Guatemalteekse CGTG. 
 
In 2017 zijn nieuwe onderhandelingen gestart met de verschillende Leuvense partners om zich 
voor te bereiden op een nieuwe verdere overeenkomst met het Partenariaat. 
 
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. De huidige vrijgestelde (Jacques Vanderborght) is 
tewerkgesteld door Wereldsolidariteit zelf en heeft zowel Leuven als Brussel onder zijn 
bevoegdheid. 
 
In 2017 en 2018 spitst de campagne van Wereldsolidariteit zich toe op #cleanekleren, samen met 
haar campagnepartners. Wereldsolidariteit is een ngo die ijvert voor waardig werk en sociale 
bescherming wereldwijd, samen met 
 
sociale bewegingen in Noord en Zuid. Zo komt Wereldsolidariteit ook op voor betere 
arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, in nauwe samenwerking met de Schone Kleren 
Campagne. Heel wat partners van Wereldsolidariteit zetten hun schouders onder deze campagne 
en zullen de komende twee jaar aantonen dat Belgische sporters wel degelijk vragen om “cleane 
kleren”, vooral bij Belgische sportmerken, zoals Bioracer, Jartazi, Patrick en Vermarc, gekend voor 
hun clubkledij. Drie concrete vragen zijn belangrijk: 

 Transparantie over waar en in welke omstandigheden de sportkledij gemaakt wordt. 

 Leefbare lonen. 

 Vakbondsvrijheid. 
Hiervoor is een petitie, zowel online als op papier opgezet. 
Op de algemene ledenvergadering, alsook op de stand op de H-eerlijke avondmarkt van FairTrade 
is de campagne voorgesteld en is gevraagd om de petitie te ondertekenen. 
Meer info: www.cleanekleren.be 
 
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. Didier Petre is de nationale stafmedewerker 
voor Latijns-Amerika. 
 
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. 

 19 januari: stuurgroep 

 16 februari: stuurgroep 

 16 maart: stuurgroep 

 23 maart: startdag Wereldsolidariteit in Schaarbeek: thema: #cleanekleren, eerste jaargang, 
toegespitst op schone sportkledij in het wielrennen. 

https://www.wereldsolidariteit.be/#_blank
http://schonekleren.be/#_blank
http://schonekleren.be/#_blank
http://www.cleanekleren.be/
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 20 april: stuurgroep 

 18 mei: stuurgroep met verslag Bart Verstraeten over recent bezoek aan Guatemala en de 
partners CGTG en MTC. 

 22 mei: Rerum Novarum in Kortenberg 

 4 juni; campagne voeren op de Sinksenkoers Averbode. 

 15 juni: stuurgroep 

 13 september: overleg partnerschap Guatemala. 

 1 oktober: Tielt-Winge beweegt voor schone kleren; campagne-actie 

 21 september: stuurgroep 

 19 oktober: stuurgroep 

 28 oktober: stand cleane kleren op de H-eerlijke avondmarkt van FairTrade Lubbeek 

 16 november: Cuba-avond Herent, ontmoeting stuurgroep met de Cubaanse ambassadeur 
(Cuba is een tweede partner van de stuurgroep Leuven) 

 16-17 december: ‘Andere Kerstmarkt’ Leuven, stand WS. 
 
Wereldsolidariteit ontving € 1.000 projectsubsidie (Financiering MTC Guatemala), voor diensten 
en ondersteuning aan kwetsbare arbeiders binnen het domein van de sociale bescherming-recht 
op arbeid. 

Gemeentelijke Basisschool De Stip Linden 

Contactpersonen: Karin Bunckens – Liesbet Verheyden – Bieke Verlinden 
liesbet.verheyden@traikan.org en bieke.verlinden@gbslubbeek.be 
 
In 2017 zette onze school de samenwerking onverminderd verder met de school van Cyendajuru, 
gelegen in het zuiden van Rwanda, in de sector Simbi. 
Professor emeritus Luk Cannoodt is en blijft de contactpersoon tussen de twee scholen. Zowel het 
leerkrachtenteam als het oudercomité blijven geloven in dit project. 
Om de wereld van hun Rwandese leeftijdsgenoten dichterbij te brengen, informeren we onze 
leerlingen via de fotoreeksen die we van Luk Cannoodt toegestuurd krijgen. De foto’s geven ons 
niet alleen een beeld van de nieuwigheden in de school, maar ook van het dagelijkse leven. Met 
dit fotomateriaal illustreren we parallellen en verschillen in verscheidene thema’s van de lessen 
wereldoriëntatie, bv. weer naar school, water, speelgoed, feest,... 
 
Op vrijdag 12 mei reed het zesde leerjaar met de fiets naar zaal Santro in Binkom voor de 
Afrikafilm die er geprojecteerd werd. Het was de Noorse film Rafiki, met een verhaal over 
vriendschap en over de moed om je verantwoordelijkheid te nemen, die indruk maakte en de zaal 
muisstil deed worden. 
 
Julie, Mette en Naisha zijn beste vriendinnen, voor altijd. Ze amuseren zich samen met sleeën en 
sneeuwballen gooien. Tot Naisha op een dag verdwijnt zonder een spoor na te laten, behalve dan 
een papiertje waarop in onzichtbare inkt een adres in de hoofdstad staat geschreven. Daar zijn 
Naisha en haar moeder ondergedoken omdat ze geen verblijfsvergunning kregen. De vader van 
Julie's is politieagent. Wanneer hij het adres ontdekt, zit er voor Julie en Mette niets anders op dan 

mailto:liesbet.verheyden@traikan.org
mailto:bieke.verlinden@gbslubbeek.be
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hun vriendin op te sporen en te waarschuwen. Die zoektocht is niet zonder gevaar. Stiekem 
nemen ze de nachttrein naar de stad. Zullen ze op tijd komen om hun beste vriendin te redden? 
Toevallig had het vijfde leerjaar deze film eerder dit schooljaar al gezien toen een ouderpaar een 
ondersteunend project in het Zuiden kwam voorstellen. Die twee klassen kwamen dus niet mee 
met de zesdes, in tegenstelling tot de voorgaande jaren. 
 
Om ons project wat bekendheid te geven in onze eigen gemeente hadden we op zondag 11 juni 
een standje op de wereldmarkt. Die ging door op het kasteeldomein van ’t Serclaes, gelegen langs 
de Binkomstraat. Helaas schortte er het een en ander aan de organisatie en waren er slechts 4 
standhouders aanwezig. Dat had ook een geringe opkomst van publiek tot gevolg. De aanwezigen 
van de parochie-activiteit op het domein toonden weinig interesse. 
We dienden ook opnieuw een aanvraag in voor de gemeentelijke projectsubsidies. 
 
Het project ontving € 1.000 projectsubsidie in 2017 

GBS ”School 3212” Pellenberg 

Contact: directie.school3212@gbslubbeek.be 

Onze visie: “Jongeren van jongs af aan sociale houdingen en waarden meegeven door onder 
andere met open blik naar de wereld te kijken” is tevens onze missie. Als school staan we achter 
het idee van eerlijke handel en duurzame landbouw. We willen ons profileren als een solidaire en 
gastvrije school, dit zowel lokaal als internationaal. Gezien wij als school bezig zijn met de 
volwassenen van morgen zien wij ons als de ideale partner om werk te maken van 
ontwikkelingssamenwerking. 

FAIR TRADE 

Dagelijks bieden wij tijdens de pauze onze kinderen fair trade producten aan. Fair trade staat voor 
eerlijke handel. Dit betekent dat deze producenten een eerlijke prijs krijgen voor het product, en 
dat er eerlijke lonen betaald worden. Fair trade is een duurzame vorm van handel, omdat door de 
eerlijke lonen de lokale bevolking een echte kans krijgt op een beter leven. Met de extra 
inkomsten worden scholen gebouwd, waterputten aangelegd, sanitaire voorzieningen gemaakt en 
nog veel meer. Fair trade producten maken voor deze mensen het verschil tussen overleven en 
ontwikkelen. 

KLEUTERSCHOOL GOES INTERNATIONAAL 

Doordat er kleuters met buitenlands roots in de kleuterklassen zitten was de weg naar hun 
leefwereld kort. Er werd een heel week rond hun land gewerkt. De kleuters maakten kennis met 
specifieke voorwerpen, spelletjes en hapjes. De poppenhoek werd omgevormd tot een Afrikaans 
huis waar Afrikaanse voorwerpen lagen en zo leefden ze zich concreet in, in de Afrikaanse 
leefwereld. 
Er werden maskers, speelgoed en muziekinstrumenten geknutseld terwijl er Afrikaanse melodieën 
door de klassen galmden. 

mailto:directie.school3212@gbslubbeek.be
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Bij de oudste kleuters kwamen verschillende thema’s doorheen het schooljaar aan bod van over 
de ganse wereld. China, de poolgebieden, Europese landen: België; Nederland, Duitsland, 
Spanje,... 
In de poppenhoek leefden ze zoals in een Afrikaans dorp. Ze bouwden een iglo met dozen, een tipi 
met stokken en doek. De klas speelden Afrikaanse, Chinese spelletjes. Er werd wereldmuziek 
beluisterd, ze dansten op Afrikaanse muziek en probeerden zelfs djembé te spelen. De klas 
leerden tellen in andere talen en zongen een Afrikaans lied. En… ze proefden ook van gerechten 
uit andere landen. 
Oudere spel- en schoolmaterialen kregen een tweede leven, we verzamelden deze uit de klassen 
en gaven ze aan Sial. We hopen en wensen dat de mensen er nog gretig gebruik van zullen maken. 
Een brede kijk op de wereld en sociaal engagement? Het zit hem in de kleine dingen. 

LAGERE SCHOOL 

Heel wat klassen in de lagere school boden het thema “rechten van het kind” 
aan. Kinderen hebben het recht naar school te gaan. Zij moeten naar school om te leren over de 
wereld en om later voor zichzelf te kunnen zorgen. Landen moeten elkaar helpen om te zorgen dat 
ieder kind naar school kan. In de lagere school werd er in verschillende klassen gewerkt rond de 
rechten van het kind. Het Verdrag kent aan alle kinderen het recht op gezondheidszorg toe, het 
recht op onderwijs, het recht op bescherming tegen eender welke vorm van fysieke of morele 
uitbuiting en ook het recht om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en om gehoord te 
kunnen worden in zaken die hem of haar aangaan. Leerlingen die hun rechten kennen, zijn 
zelfzekerder en meer geëngageerd. Het kennen van hun eigen rechten geeft hen zekerheid en 
vertrouwen en moedigt hen aan om eigen gedachten en persoonlijke ideeën te ontplooien. Dit zet 
hen ertoe aan een meer respectvolle houding aan te nemen tegenover zichzelf en tegenover hun 
vrienden. Zo beseffen ze dat er nog veel te realiseren valt voor kinderrechten in het Zuiden maar 
ook hier in België. Door dit project in de klas aan bod te laten komen verhogen we de kans dat 
onze kinderen actieve en verantwoordelijke burgers worden die, eenmaal volwassen, mee achter 
een duurzame verdediging van kinderrechten zullen staan. In het tweede leerjaar behandelden we 
volgende onderwerpen: recht op identiteit, recht op gezondheidszorg, recht op onderwijs, recht 
op participatie. Ze volgden per onderwerp, een kind dat leeft in een land waar er niet nauw gelet 
wordt op de kinderrechten. 
 
Ook tijdens de WO lessen komen andere culturen aan bod; Zo kijken ze tijdens het thema “wonen 
naar woningen in andere landen. Kinderen leren zo de verschillende woonmogelijkheden, 
gebieden kennen. Alzo beseffen ze ook hoe goed wij het hier hebben. Senegal werd dan weer 
belicht tijdens het thema water. Een groepje dorpen 150 km van de eerste begaanbare weg 
hebben een zeer eigen levensstijl. Ze verbouwen strikt wat nodig is en hebben weinig vee. Er is 
nauwelijks drinkbaar water, Vlaamse scholen proberen hen te ondersteunen voor de exploitatie 
van een eenvoudige waterput. 
Onze kinderen in de eerste graad proberen anderstaligen uit hun klas een extra voetje te geven. 
Een sterke leerling is de “buddy” voor een anderstalig kind. Die zorgt ervoor dat deze kinderen zich 
goed in hun vel voelen en helpt hen daar waar de taal een obstakel is. 
 
Het vierde leerjaar het initiatief om de mensen uit het ziekenhuis tijdens de kerstperiode een hart 
onder de riem te steken. Zij oefenden de mooiste kerstliedjes in en brachten deze ten tonele voor 
de patiënten uit het ziekenhuis in Pellenberg. Hun zangtalenten en het optreden werden bijzonder 
gesmaakt. Ook dit behoort tot welzijnszorg op lokaal gebied. De onbevangenheid en 
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enthousiasme van onze kinderen doen het ijs makkelijk smelten. We vinden het belangrijk dat ze 
opgroeien met de idee dat ze iets kunnen betekenen voor anderen. Dat het niet gaat om grootse 
dingen, maar wel kleine dingen die je elke dag gewoon kan doen. En dat doen onze kids van school 
3212 zeker en vast. 
 

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

Sint-Martinusschool Lubbeek 

Contactpersoon: Tom Petré 
tom_petre@hotmail.com 

JANUARI 

Damiaanactie 

Tijdens de maand januari stond de Damiaanactie centraal. 
Een animator van de Damiaanactie kwam een filmvoorstelling geven en gaf ons meer uitleg over 
de ziekten tbc en lepra. (4de - 6de leerjaar) en de projecten van het komende jaar. Hij liet ons ook 
even terugblikken op de actie van het voorbije jaar zodat we konden zien hoe de mensen verder 
geholpen waren. In de klassen werd dit thema verder uitgewerkt aan de hand van werkboekjes. 
Ook de lagere leerjaren werkten dit uit in de klas, maar dan op een manier die meer aansluit bij 
hun belevingswereld en leeftijd. 

Driekoningen zingen 

Astrid Costermans komt het project -” Haalai Xale - 'welkom kinderen' / zet zich in ter verbetering 
en ondersteuning van het onderwijs in het West-Afrikaanse Gambia “- voorstellen in 2 groepen, 
eerste leerjaar en vierde leerjaar. 

FEBRUARI – MAART 

Broederlijk delen 

We kozen er in de werkgroep pastoraal voor om dit jaar niet te werken met het materiaal van 
Broederlijk Delen, maar met het materiaal van Pastoraal op school. “Een koffer vol…”. Dit sluit aan 
bij de leefwereld van de kinderen en is ons jaarthema. Ook de viering sluit hierbij aan. 
Tijdens de opening zal de betekenis van Aswoensdag, symbool “40-dagen” kleur “paars” uitgelegd 
worden. 
Elke klas maakt een collage rond een bijbelverhaal tijdens de lessen godsdienst en we hangen die 
in de gangen en de zaal op. (zie project pastoraal op school Een koffer vol) 
Tijdens de vastenperiode organiseren we ook een vastenvoettocht voor de hele basisschool. 
We zamelen dan geld in voor verschillende organisaties: dit jaar werd de opbrengst verdeeld 
onder de volgende verschillende projecten: 
1. Dirk Nijs “Hands in Action” 
2. Damiaanactie 2017 
3. Actie Broederlijk Delen 2017 

mailto:tom_petre@hotmail.com
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4. Belgische organisaties: 'Kom op tegen kanker’ en 'blindengeleidehonden' 
5. Kinderreuma 
Tijdens de vastenvoettocht drinken de leerlingen en leerkrachten enkel water en nuttigen ze een 
sobere maaltijd. 

Boeteviering 

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

SEPTEMBER- OKTOBER 

Vlaamse vredesweek 

Dit schooljaar hebben we in het kader van de Vlaamse vredesweek vredesharten gemaakt. Elke 
klas kreeg een hart dat zij konden inkleuren. 
De harten zijn in de sprookjestuin van de school opgehangen en blijven er een gans schooljaar 
hangen. 
Er werd ook een groepsfoto getrokken in de vorm van een hart. Deze is te vinden op de website 
www.sintmartinusschool.be. 

Saved by the bell 

Donderdag 5 oktober vertelde elke leerkracht over “saved by the bell” in de klas. We lieten de 
schoolbel op de speelplaats wat langer klinken. Deze actie is een symbolische actie van Studio 
Globo die aandacht vraagt voor leerkrachten overal ter wereld en voor het recht op onderwijs 
voor iedereen. 
Alle leerlingen deden het dansje en zongen het lied van dit project. 

NOVEMBER 

Studio Globo 
De leerlingen van het 4de leerjaar brachten een bezoek aan studio Globo te Brussel. 
Ze maakten kennis met het multiculturele aspect: “Wonen op het dak.” 
Dit werd later in de klassen van het vierde uitgebreid verder uitgewerkt. 

DECEMBER 

Welzijnszorg 

Tijdens de advent sloten we ons aan bij Welzijnszorg. 
We werkten rond armoede. We openden het thema aan de hand van een voorstelling, verzorgd 
door de kinderen van het vijfde leerjaar. De leerkrachten en de leerlingen werkten nadien in de 
klas dit thema verder uit in de klas, aan de hand van de verhalen van Robby en de werkboekjes. De 
kleuterklassen en de klassen van de eerste graad maakten hiervoor graag gebruik van praatplaten. 
De kinderen van de tweede en de derde graad werkten met de werkboekjes. 

OCMW 

Het vierde leerjaar bezoekt het OCMW. 
 
De school kreeg een werkingssubsidie van € 170 voor de damiaanactie en Broederlijk Delen 
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Vrije basisschool De Linde Linden 

Contactpersoon: directiedelinde@skynet.be 
 

STERZINGEN 

Op 11 januari zijn we met De Linde gaan sterzingen voor 
Mwana Ukundwa (AMU) in Rwanda. Opbrengst ongeveer 1.400 euro 

11.11.11.ACTIE 

Onze jaarlijks opbrengst van de sponsortocht op 10 november (7 km) ten voordele van 11.11.11 
werd overgedragen aan de 11.groep Lubbeek. Opbrengst ongeveer 800 euro 

ZUIDDAG (OOK YOUCA GENOEMD) 

Op 19 oktober 2017 kwamen drie oud leerlingen werken in onze school en werden betaald 
(150 euro) 
Regelmatig lessen actualiteit in de derde graad rond noord zuid. 
 
De school kreeg een werkingssubsidie van € 180 voor het transport naar de Afrikafilm in 
Binkom. 
 
 
 
 
 

mailto:directiedelinde@skynet.be
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ADDENDUM 

Advies GRIS omtrent de Engagementsverklaring GLOBAL GOALS LOCAL FOCUS 

Inleiding 

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeentes (VVSG) heeft samen met de koepel 11.11.11. 
de Sustainable Development Goals (SDG's) zoals ze zijn aangenomen door de Verenigde Naties, als 
kader voor een duurzaam beleid op alle niveaus uitgewerkt. Ook op gemeentelijk niveau. 

Voorbereiding 

De concrete uitwerking hiervan moet o.a. leiden tot een Lokaal Mondiaal Beleid als vervanging 
van het beleid Internationale Samenwerking, Ontwikkelingssamenwerking of Noord Zuid werking. 
 

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

 

 Op de ALV van 22 juni kwam een medewerker van DJAPO het thema toelichten. Zie hiervoor 
het verslag op de website www.grislubbeek.be. Dit was de start van een concrete bespreking 
van een mogelijke vertaling van de omvattende Duurzame Ontwikkelings Doel(stelling)en voor 
de periode 2015 - 2030 naar de Lubbeekse situatie. 

 

 Tijdens de ALV van 14 september werd dit punt opnieuw geagendeerd. 
 

Hier werd de volgende strategie afgesproken. 

Actieplan 

Stap 1. Voorleggen ter ondertekening van de engagementsverklaring GLOBAL GOALS LOCAL 
FOCUS met annex de duidelijke tekst 'Lokale schouders voor mondiale uitdagingen' aan het 
college van burgemeester en schepenen met de vraag dit te laten goedkeuren op een latere 
gemeenteraad. Beide teksten zijn te vinden op de website van VVSG. Hiermee neemt het 
gemeentebestuur een duidelijk engagement om tegen 2030 het gemeentelijk beleid beduidend 
duurzamer te maken in het kader van de SDG's. 
 
Stap 2. De 17 SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) visueel aanwezig brengen in het 
'straatbeeld' van Lubbeek. Dit kan door o.a. posters, flyers, affiches en andere aan te brengen in 
alle openbare locaties zoals de bibs, gemeentehuis, scholen, jeugdlokalen, parochies, bedrijven en 
andere. Ook via de elektronische kanalen zoals de websites van gemeente en GRIS, facebook, 
infoblad en andere. 
 

http://www.grislubbeek.be/
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Stap 3. Het oprichten van een gemeentelijke werkgroep 'Raden Generaal Duurzame 
Ontwikkeling', onder initiatief van schepenen internationale samenwerking en 
duurzaamheidsbeleid met vertegenwoordiging van alle betrokken personen en organisaties: 
college en raadsleden, ambtenaren en gemeentelijke medewerkers, adviesraden, 
middenveldorganisaties, scholen, jeugd, parochies, bedrijven en andere. Deze werkgroep 
organiseert de nodige infosessies om de vertegenwoordigers van Lubbeekse organisaties in te 
lichten en te engageren voor de D.O.D.'n. 
 
Stap 4. Acties. Voorbeelden. 

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

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

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


