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1. Inleiding 

 
      Aan alle gemeenteraadsleden van Lubbeek 

      Aan alle leden van de GRIS 

            Aan alle medestanders voor een betere  

     Internationale Samenwerking 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 

 

 

2014 was het jaar waarin het gemeentebestuur van Lubbeek zijn 

engagement voor Internationale Solidariteit bestendigde.  

 

Het advies van de GRIS omtrent het meerjarenplan 2014-2019 woog de 

sterktes en de zwaktes. 

Het budget was aanvankelijk iets hoger begroot maar liep een vlak 

parcours over de 6 jaren. Het groeipad werd verlaten.  

De versnippering van de ambtelijke ondersteuning werd gelukkig weg 

gewerkt. De expliciete keuze voor duurzaamheid als thema werd geapprecieerd 

en er waren zelfs intenties om ethisch bankieren te implementeren.  

Het geheel werd evenwel als te weinig ambitieus ingeschat. De lange 

termijnvisie (met o.a. een ambtelijke consulentenfunctie) werd niet weerhouden. 

De sociale dimensie ontbrak.  

Het advies werd aan het meerjarenplan toegevoegd zonder verdere 

bespreking of aanpassingen. 

 

En de GRIS….zij werkte voort! 

 

Fairtrade, Afrikafilmfestival, het succesvolle Wereldfeest in Libbeke en 

de vele agendapunten die de lidorganisaties aanbrachten tijdens de Algemene 

Ledenvergaderingen gingen onverminderd door. U leest er alles over in dit 

jaarverslag. 

 

In juni kwam een onheilstij als een donderslag bij heldere hemel. Het 

Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking (VAIS) had de 

medesubsidiëring voor Lubbeek niet weerhouden. Het budget viel koudweg terug 

van 25.000 naar 10.000 euro (eigen middelen). Het schepencollege zag geen 

mogelijkheden om het budget op te trekken.  
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Er volgde een moeilijke periode waarin ook de communicatie verstarde,  

maar uiteindelijk werden er toch middelen gevonden om het budget tot een 

werkbaar niveau op te trekken. Ook hierover leest u alles in dit jaarverslag. 

 

December 2014 keurde de voltallige gemeenteraad de wijzigingen van het 

subsidiereglement goed. Daarmee werd een periode afgesloten van moeizame 

besprekingen omtrent de aanpassingen die het BBC (Bestuurs- en Beheers 

Cyclus) had opgelegd. 

 

De GRIS kan 2015 aanvatten met een nieuwe lei, nieuwe subsidie-

reglementen en een aangepaste tekst op de website van de gemeente. 

 

Er diende zich voor de eerste ledenvergadering alweer een nieuwe 4de 

pijlerorganisatie aan.  

Hoeft het nog gezegd?  

 

Lubbeek draagt ontwikkelingssamenwerking hoog in het hart! 

 

 

 

 

 

 

Johan Flamez 

Voorzitter GRIS 
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2. Wat deed de GRIS in 2014? 
 

2.1 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 

personen die hun aanvraag tot lidmaatschap hebben ingediend. 

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 2014 gebeurde dat vier maal (16.01, 8.05, 11.09 en 4.12)  

 

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

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

bereiden. Agendapunten waarvoor een bijzondere bespreking nodig is, 

worden in een extra vergadering behandeld. 

In 2014 kwam het DB zes maal samen (7.01, 31.03, 14.05, 23.06, 3.09 en 

27.11) 

 

 Er waren in de loop van 2014 drie werkgroepen actief: de 

fairtradetrekkersgroep (permanent), de werkgroep Afrika Filmfestival 

(april), de werkgroep voor het Wereldfeest 2014. 

De Fairtrade trekkersgroep vergaderde vijf maal en de werkgroep Afrika 

Filmfestival vergaderde drie maal. Het Wereldfeest werd in 4 

vergaderingen voorbereid. 

 

2.2 De agenda in 2014 

 

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 financies, waar 

zowel de werkingstoelages als de projectsubsidies aan bod kwamen. Het 

zwaartepunt van de besprekingen viel dit jaar evenwel op het meerjarenplan en 

het vernieuwen van het subsidiereglement. 
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1. Opvolging activiteiten van de lidorganisaties 
 

* Er waren in de loop van 2014 enkele wijzigingen bij de leden. Een aantal 

sympathisanten en vertegenwoordigers van vierdepijlerorganisaties zijn 

toegevoegd. De vertegenwoordiger van Open VLD werd vervangen. We kregen 

student Jens Van Cleynenbreughel op bezoek om zijn project in Nepal toe te 

lichten.  

 

* 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 2014: de 11.groep Lubbeek, Wereldsolidariteit, Artsen 

zonder Vakantie, SIAL (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Fifala, Hands in 

Action, Fairytale, het schoenenproject van Jos Swinnen en verslaggeving 

vanuit de scholen. De nieuw opgerichte klimaatgroep Lubbeek en de infoavond 

met  Peter Tom Jones werden voorgesteld door Valentijn Desmedt.  

* De werkgroepen Fairtrade , Afrika filmfestival en Wereldfeest Lubbeek 

rapporteerden op elk vergadering de stand van zaken en vroegen 

medewerking aan de aanwezigen. 

* De GRIS was aanwezig met een infostandje op het schoolfeest van de GBS 

Pellenberg op23 maart en op het Wereldfeest van 30 maart.  

  

 

2. Verslag van de werkgroepen 
 

1. Fair Trade 

 

Binnen de GRIS werd een trekkersgroep opgericht. Deze bestaat uit de 

vertegenwoordigers van de vier politieke partijen die zich engageerden, enkele 

vertegenwoordigers van de GRIS en de duurzaamheidambtenaar Benita Van 

Hurck.  

In de loop van de voorbije jaren heeft ze vijf van de zes vereiste criteria 

behaald. Het criterium 6 (lokale productie) is in voorbereiding met de actie 

Lubbeek lekker Lokaal. 

Christine D’aes was de contactpersoon in 2014.  

 

Zie www.fairtradegemeenten.be  

De GBS Pellenberg kreeg het Fairtradelabel ‘verkochte school’ dat werd 

uitgereikt door de voorzitter van de GRIS op het schoolfeest van 23 maart, dat 

helemaal in het teken stond van de eerlijke handel. De Fairtadegroep was er 

vertegenwoordigd in het infostandje van de GRIS. 

http://www.fairtradegemeentes.be/
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2. Het Afrikafilmfestival Leuven in Lubbeek 
 

 

In 2014 werd geopteerd voor de film ‘The first Grader’. De opbrengst van de 

avond ging naar een schooltje in Jenga (Ethiopië), dat werd voorgesteld door 

Martine Vanbever. 

 

3.  Ethisch bankieren 

 

Hoewel ethisch bankieren uitdrukkelijk vermeld staat in de meerjarenplanning is 

dit onderwerp in 2014 niet geagendeerd. 

 

4.  Wereldfeest Lubbeek op 30 maart 

 

Op 30 maart hebben 13 deelnemers een standje opgesteld in zaal Libbeke om er 

zichzelf en de werking voor te stellen, onder andere met heel wat artisanaat. 

Het ruim opgekomen publiek werd er doorheen een Ikeaslinger geloodst. Er was 

een quiz voor kinderen, een kledingruilbeurs, een live muziekoptreden en er was 

een werelddessertenbar, overwegend klaar gemaakt door leden van SIAL. 

De standjes waren van Wereldsolidariteit, 11.11.11., Broederlijk Delen, Fairytale, 

Hands in Action, SIAL, Fifala, Mwana Ukwanda, Isimbi, de 

Fairtradetrekkersgroep, de transitiegroep Lubbeek en de bibliotheek. De 

gemeentelijke basisschool Pellenberg  stelde tekeningen rond Fairtrade van 

kinderen ten toon. 

  

3.Het meerjarenplan 2013-2019 
 
 
Tijdens de ALV van 16 januari gaf de schepen I.S., Katrien Stroobants, 
toelichting over het meerjarenplan in 12 punten. Dit meerjarenplan werd 
geschreven volgens de nieuwe Bestuurs- en Beheers Cyclus (BBC). Internationale 
Samenwerking was hiervoor pilootproject. Benita van Hurck lichtte dit toe aan 
de hand van een powerpointpresentatie voor de aanwezigen. 
We geven de onderwerpen hieronder thematisch weer en schetsen de evolutie 
die deze materie in de loop van 2014 onderging. 
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JANUARI 
 
Budget en financies 

 

Het meerjarenplan voorzag oorspronkelijk in een budget van 25.000 euro, 

waarvan 15.000 euro verhaald moest worden op de hogere overheid (cfr. BBC). 

- Projectsubsidies: 16.000 euro 

- Subsidies voor de activiteiten van de  lidorganisaties:  2.300 euro 

- Noodhulp: 2.500 euro 

- Sponsoring: 2500 euro 

- Vredesprijs: 1000 euro 

- Fairtrade: 500 euro 

- Werking GRIS: 200 euro 

 

Gezien adviesraden in het BBC geen gemeentegelden mogen beheren (vroeger 

waren de werkingskredieten in beheer van de GRIS) moeten alle aanvragen nu 

gericht worden naar het college van burgemeester en schepenen, die na advies 

van de GRIS, de uitbetaling doet. Dit betekent een serieuze verzwaring van de 

procedure tot aanvraag van vaak kleine bedragen. We vroegen ons af of dit de 

drempel niet al te hoog zou leggen. Enkel de 200 euro eigen werkingsmiddelen 

ontsnapte daar aan. 

Ook werden  de gemeentescholen uitgesloten van deze vorm van  subsidies omdat 

zij een jaarlijks begrotingspakket worden toebedeeld. Subsidies voor 

Internationale Samenwerking moeten hier in voorzien zijn. 

Daartoe moest het subsidiereglement uit 2005 aangepast worden. 

 

Ambtelijke ondersteuning 

 

Op uitdrukkelijke vraag van de GRIS in zijn advies over het meerjarenplan werd 

de versnippering van de ambtelijke ondersteuning uit het verleden teniet gedaan. 

De huidige duurzaamheidsambtenaar, Benita Van Hurck, werd de enige 

ambtenaar bevoegd voor Internationale Samenwerking. Dit betekent een grotere 

efficiëntie en een grotere inbreng vanuit de gemeente.  

 

Maatschappelijk en ethisch verantwoord bankieren 

 

Het voorbereidende werk hier omtrent uit de vorige legislatuur werd in 2014 

niet verder gezet. Het werd dan ook niet geagendeerd op geen enkele ALV. 

Er zou intern verder onderzoek lopen maar daar is niets officieel over 

gecommuniceerd. 
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MEI – JUNI  
 

Tijdens de ALV van 8 mei verraste de schepen I.S. iedereen met de mededeling 

dat de subsidies die de gemeente diende te recupereren bij het Vlaamse 

Agentschap Internationale Samenwerking (VAIS) niet werden weerhouden. Van 

de voorziene 25.000 euro bleef er slechts het bedrag van 10.000 euro aan eigen 

middelen over. Het schepencollege zag geen directe mogelijkheid om de eigen 

middelen op te trekken. 

Op vraag van de schepen heeft het dagelijks bestuur van de GRIS een voorstel 

ingediend om het resterende bedrag te besteden. Hierin werd geopteerd om 

voornamelijk de werkingskredieten te sparen. Daardoor sneuvelden de posten 

vredesprijs en noodhulp. Tevens werd voorgesteld om het opgespaarde bedrag 

uit de werkingskredieten van de GRIS eenmalig toe te voegen aan het bedrag 

voorzien voor projectsubsidies 2014. Tegelijk werd gevraagd om alsnog de eigen 

middelen van de gemeente te verhogen en om de niet besteedde bedragen over 

te dragen naar de projectsubsidies van het daarop volgende werkjaar. 

Tegelijk werd een voorstel geformuleerd met criteria voor het aanwenden van de 

budgetpost ‘sponsoring’. 

 

Het voorstel tot herverdeling werd in procenten uitgedrukt: 

- Eigen werking 2% 

- Acties lidorganisaties 23% 

- Projectsubsidies 50% 

- Fairtrade 5% 

- Sponsoring 20% 

Bijkomende voorstellen: 

 Projectsubsidies 2014 eenmalig aangevuld 

 Niet besteedde bedragen over te dragen 

 Verhogen van het budget met eigen middelen in de komende jaren 

 

Het schepencollege van 1 september volgde gedeeltelijk het advies van de GRIS. 

De procentuele verdeling werd aanvaard, maar het bedrag kon niet worden 

opgetrokken met eigen middelen. Het eenmalige bijpassen van het budget voor 

2014 en de mogelijkheid van overdracht van niet besteedde budgetten werd 

eveneens aanvaard. 

 

Het plaatje voor 2014 zag er als volgt uit: 

 

- Projectsubsidies: 5000 euro + 7000 euro uit de werkingskredieten 

- Subsidies voor de activiteiten van de  lidorganisaties:  2.300 euro 

- Sponsoring: 2000 euro 
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- Fairtrade: 500 euro 

- Werking GRIS: 200 euro 

 
DECEMBER 
 
Op de ALV van 4 december deelde de schepen mee dat het budget I.S. voor de 

resterende jaren van de legislatuur zal worden opgetrokken met eigen middelen 

tot 19.000 euro per jaar. Daarvan zijn 14.000 euro voorzien voor de 

projectsubsidies. Ook de mogelijkheid om niet besteedde budgetten naar het 

volgende werkjaar over te hevelen, werd behouden. 

 

Het plaatje voor de jaren 2015 t/m 2019 ziet er als volgt uit:  

- Projectsubsidies 12.000 euro + overschotten budget jaar voordien 

- Subsidies voor de activiteiten van de  lidorganisaties:  2.300 euro 

- Sponsoring: 2000 euro 

- Fairtrade: 500 euro 

- Werking GRIS: 200 euro 

 

 

Het voorstel voor het reglementeren van het budget sponsoring werd integraal 

overgenomen. 

 

De gemeenteraad van december keurde alle teksten goed voor de aanpassingen 

van het subsidiereglement. Hiermee werd dit hoofdstuk afgerond! 

 

De tekst op de website van de gemeente met betrekking tot Internationale 

Samenwerking werd aangepast en alle reglementeringen + de 

aanvraagformulieren voor de subsidies werden er in opgenomen. Deze zijn te 

vinden via Vrije tijd/Noord-Zuid of via Bestuur/adviesraden/GRIS. Ze werden 

eveneens opgenomen op de website van de GRIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 2.4 Communicatie 

 

1. De Webstek  
 

www.grislubbeek.be  

 

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

actualiteit van de GRISwerking. U vindt er onder andere de 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 en het Wereldfeest van mei, 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 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 2014? 
 

 De GRIS verenigde in 2014 negendertig personen.  

 

Er waren 14 stemgerechtigde leden: zij vertegenwoordigen de lokale 

actiegroepen in Lubbeek, waarvan het lidmaatschap bekrachtigd werd door het 

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

 

Als niet stemgerechtigd lid noteren we: 

* De 6 afgevaardigden van de politieke partijen 

* 1 afgevaardigde voor het OCMW 

* De schepen I.S. en de duurzaamheidsambtenaar  

* Er waren ook 16 niet stemgerechtigde sympathiserende leden aangesloten, 

waarvan 4 uit het onderwijs. 

 
De 39 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, Bouworde – Nepal, A tu Lado – Argentinië,  Vzw Kisangani – 
Congo, Fairytale – Kenia en Isimbi Rwanda 
 
2. Twee jeugdverenigingen: KLJ en 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@belgacom.net  
 
Ondervoorzitter 

Christine D’aes   Tel: 016/82 26 44 

christine.daes@telenet.be  

mailto:johan.flamez@belgacom.net
mailto:christine.daes@telenet.be
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Secretaris    Tel: 016/63 52 51 

Guy Sprengers 

Guy.sprenger@telenet.be  

 

Penningmeester  

Pieter Laga    Tel: 016/62 09 41 

piet.laga@skynet.be  

 

De schepen Internationale Samenwerking 
 

Mevr.Stroobants Katrien Tel 016/47 97 00 
Gemeentehuis, Gellenberg 16 
 
katrien.stroobants@lubbeek.be  
 
De duurzaamheidsambtenaar Benita Van Hurck 
 
benita.vanhurck@lubbeek.be  

mailto:Guy.sprenger@telenet.be
mailto:piet.laga@skynet.be
mailto:katrien.stroobants@lubbeek.be
mailto:benita.vanhurck@lubbeek.be
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3.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


15 
 

 
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 kandidaat politieke 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 Filippijnen. 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 waar 
aan 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 

Vzw Fifala FIFALA VZW steunt projecten rond vorming, 
scholing & gezondheid van jongeren & volwassenen in 
Mali. 
Contact: Magda Heireman, 
magdaheireman@hotmail.com 

http://www.handsinaction.be/index.html
mailto:info@handsinaction.be
mailto:dirk.maes15@telenet.be
mailto:brabant@kisangani.be
mailto:magdaheireman@hotmail.com
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4.1 Amnesty  Briefschrijfgroep International Lubbeek 
 

Schrijf ze vrij 

 

 

Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 

 

Overzicht activiteiten 2014 

 

Contactpersoon: Marianne Costeur 

 

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. Wie je ook bent, waar je ook woont, je hebt deze rechten 

omdat je een mens bent. 

 

Telkens wanneer ergens ter wereld mensenrechten worden geschonden komt 

Amnesty International in actie. Ontelbare mensen wereldwijd reageren met 

protestbrieven of e-mails. 

 

Amnesty International is ervan overtuigd dat internationale samenwerking 

tussen mensen echt kan leiden tot verandering. Een groot aantal acties van 

Amnesty is echt succesvol. 

 

In zeker één derde van alle acties is dat direct te zien: een gewetensgevangene 

wordt vrijgelaten, een 'verdwenen' persoon komt terecht, een zieke gevangene 

krijgt medische verzorging, een gevangene krijgt bezoek van familie of een 

advocaat of een doodvonnis wordt omgezet of uitgesteld. 

 

Bij andere acties is zo'n verband niet direct zichtbaar. Het is vaak moeilijk om 

precies het resultaat te meten van het werk van Amnesty. De autoriteiten 

melden zelden dat een gevangene is vrijgelaten of dat zijn of haar situatie is 

verbeterd dankzij de inzet van Amnesty. Wel hebben (ex-)gevangenen gezegd 

dat zij hun leven of vrijheid aan Amnesty te danken hebben. Uit brieven van 

gevangenen blijkt dat het voor hen een grote morele steun is om te weten dat 

mensen uit verschillende werelddelen van hun lot op de hoogte zijn en daar 

verbetering in proberen te brengen. Onze internationale solidariteit helpt om 

hun hoop levend te houden. 
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Daarnaast speelt Amnesty een belangrijke rol in de bewustwording van en het 

actie voeren voor de mensenrechten. Amnesty heeft bijvoorbeeld grote 

campagnes tegen folteringen gevoerd. Mede dankzij deze inspanningen heeft de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1984 het Verdrag tegen 

Foltering aangenomen. Amnesty heeft een raadgevende bevoegdheid bij diverse 

internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties. 

 

De kaars en prikkeldraad zijn het symbool van Amnesty. De prikkeldraad staat 

voor gevangenschap, de kaars symboliseert de hoop, het leven. Een oud Chinees 

gezegde verwoordt de boodschap van Amnesty: het is beter een kaars te 

ontsteken dan de duisternis te vervloeken. 

 

Bijkomende informatie,  vindt u op de website van Amnesty:  http://www.aivl.be.  

 

Help je graag van thuis uit en kan je best even tijd maken? Help mensen in 

gevaar en word Amnesty briefschrijver. Samen met Amnesty International stuur 

je brieven, e-mails en faxen naar de autoriteiten van een land waar de 

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

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

Schrijf, mail of fax met ons mee en laat weten dat voor jou 

mensenrechtenschendingen niet, nooit door de beugel kunnen. 

 

In 2014 telde de Lubbeekse briefschrijfgroep drieënveertig leden. Elke maand 

selecteren wij drie brieven uit de actuele schrijfacties van Amnesty. Die acties, 

samen met  achtergrondinformatie en voorbeeldbrieven, worden bekendgemaakt 

in de folder “Amnesty in Actie” en op de website http://www.aivl.be .   

 

Maandelijks organiseert onze Lubbeekse briefschrijfgroep een gezamenlijke 

briefschrijfavond, waarbij we drie brieven schrijven. Gemiddeld nemen een 

tien tot twaalf leden deel aan deze bijeenkomst. De andere leden schrijven 

hun brieven thuis.  

Tijdens de mensenrechtenweek in december werd de aandacht gevestigd op de 

verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  

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

ook in 2014, aan meewerkt is de 11.11.11 actie, meer bepaald verzorgen wij ‘de 

keuken’ van het St. Maartensvuur. 

 

 

http://www.aivl.be/
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4.2 RWANDA WEESKINDERENPROJECT MWANA 

UKUNDWA GELIEFD KIND 

 
 
 
 

 
Contact: Hilde & Dirk Maes-Proot 

                              

 

*VBS de Linde in Linden heeft Mwana Ukundwa gedurende het schooljaar 2013-

2014 als ontwikkelingsproject gekozen om met de leerlingen rond te werken.   

-Onze powerpoint werd in alle klassen van de lagere school voorgesteld en we 

deden de leerlingen op een interactieve manier nadenken over de weeskinderen 

en de kansen die wij hier in België krijgen.   

-Alle kinderen gingen voor het project sterzingen op 7 januari.   

-Op het schoolfeest 18 mei werd er ook aandacht aan het project besteed. 

 

*In februari verzamelden we met enkele gezinnen kinderkledij om mee te nemen 

tijdens Dirks  evaluatiebezoek aan het project van 22 februari tot 1 maart.  

 

*Te vermelden ook de deelname aan de succesvolle werelddag Lubbeek op 30 

maart. 

   

*Op 27 september 2014 verzorgden we een werkwinkel op Missio-dag voor de 

plechtige communicanten van Vlaams-Brabant in Vilvoorde, met o.a. kinderen van 

Lubbeek en Linden.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

*In de weekends van 4-5 oktober en 15-16 november kregen we opnieuw de kans 

om het  project voor te stellen in de Universitaire Parochie te Leuven. 
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*In november stuurden we onze jaarlijkse nieuwsbrief naar familie, vrienden en 

sympathisanten. 

 

Mwana Ukundwa ontving 1714 euro projectsubsidie van de gemeente Lubbeek 
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4.3               11.groep Lubbeek 

 

Contactpersoon: Pieter Laga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sorry is niet genoeg-campagne 2014 in Lubbeek 

 

Lubbeek liet zich ook in 2014 niet onbetuigd: 

 

- Op maandag 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: € 2.381,00 

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

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

spaghettislag. Dar resulteerde in een mooie opbrengst: € 4.320,18. 

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

op maandag 3/11 hun jaarlijkse voettocht, gesponsord door ouders, 

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

bijna 8 km. Het jaarthema ‘Sorry is niet genoeg’ werd tijdens de lessen 

godsdienst besproken. Ze verzamelden zo € 741,00. 

-  Tijdens de eerste twee weken van november werden in 6 bakkerijen en 

broodjeszaken van Lubbeek nagenoeg 6.200 broodzakken gebruikt met een 

opdruk over de 11.11.11-actie. Met dank aan de deelnemende bakkerijen! 

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

deelgemeenten. We verkochten 236 pakjes stiften, 282 soepreceptenboekjes 

en 278 pakjes wenskaarten. 
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2. Waarover ging de 11.11.11-actie 2014? 

 

Campagne 2014: Sorry is niet genoeg 

 

Het is natuurlijk niet nieuw, 11.11.11 vecht al jaren tegen honger. Toch is het niet 

overbodig dit thema nog eens onder de aandacht te brengen, want nog steeds 

lijden wereldwijd meer dan 870 miljoen mensen honger. Vooral in het Zuiden, en 

ironisch genoeg, heel vaak mensen die zelf voedsel produceren, kleine boeren die 

met een minimum aan middelen kleine lapjes grond bewerken.  

 

Samen met een brede coalitie van ngo's voerde 11.11.11 twee jaar campagne over 

het 'recht op voedsel'. 

 

In 2014 hebben we de wereldwijde verspilling onder de loep genomen. 

 

Onze eisen om voedselverspilling tegen te gaan 

 

Ieder jaar gaat wereldwijd 1,3 miljard ton voedsel verloren. In het Zuiden hangt 

voedselverlies vooral samen met armoede en ongelijkheid en ondermijnt het de 

inkomens en voedselzekerheid van boeren. Tegelijk is het voor 11.11.11 duidelijk 

dat het Noorden een grote verantwoordelijkheid draagt voor de verspilling. Om 

het probleem ten gronde aan te pakken, schuift 11.11.11 vier eisen voor politici 

naar voren: 

 

1. Meer transparantie en duidelijkheid 
Er is nog veel onduidelijkheid over hoeveel voedsel in elke schakel van de 

voedselketen verspild wordt en wie daarvoor verantwoordelijk is. De 

voedselverspilling moet duidelijk in kaart gebracht worden. Pas dan kan ze 

efficiënt aangepakt worden. 

 

2. Duidelijke afspraken maken en doen naleven 
Om voedselverspilling aan te pakken moeten er duidelijke afspraken gemaakt 

worden met de betrokken spelers uit de voedselketen. De overheid moet erop 

toezien dat die ook nageleefd worden. 

 

3. Oneerlijke handelspraktijken stoppen 
Voedselproducenten krijgen vaak af te rekenen met plots verlaagde prijzen en 

afzeggingen van bestellingen. Daardoor verdienen ze minder en blijven ze met 

hun producten zitten. Bindende gedragscodes moeten deze oneerlijke 

handelspraktijken, die tot verspilling leiden, aan banden leggen. 
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4. Geen voedsel weggooien omwille van het uitzicht 
Jaarlijks wordt heel wat voedsel weggegooid omdat het niet mooi is. Door 

strakke  normen voor het uitzicht van verse groenten en fruit, belandt perfect 

eetbaar voedsel in de vuilbak. Deze ‘cosmetische’ voorschriften moeten 

afgeschaft worden. 

 

 

3. Appelactie tegen verspilling aan Lindense scholen: 17/10  

 

Elk jaar doet 11.11.11 naast de gebruikelijke omhaling in de straten ook 

een politieke actie. Die vinden wij even belangrijk om het structurele 

onrecht tussen Noord en Zuid in de wereld aan te pakken. 

Dit jaar ging de actie over verspilling van voedsel, in Noord en Zuid. 

 

Op vrijdag 17 oktober deden wij rond 15 uur 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. Dan is er immers veel volk bij 

elkaar. We deelden met enkele actievoerders Lubbeekse appels uit die 

'afgekeurd' waren voor de handel (te klein, te lelijk...). Appels die heel lekker en 

voedzaam zijn, maar die anders vernietigd worden. Daarbij gaven we ook 

een flyer met meer informatie. Geld ophalen was hier niet de bedoeling, wel de 

mensen even te laten nadenken over verspilling. 

 

Enkele leden van de Lindense Toneelkring hielpen ons om de aandacht te trekken 

en ons punt te maken, verkleed als land- en tuinbouwer.  

 

Met deze actie haalden we de regionale pers, en zelfs het ROB-nieuws! 

 

4. Wereldfeest 30/3 in zaal Libbeke 

 

De 11.groep werkte mee aan een kleurrijke Wereldmarkt op het Wereldfeest in 

zaal Libbeke georganiseerd door de GRIS, met info- en verkoopstandjes, en 

zorgde voor orkestjes met live muziek. Zeker voor herhaling vatbaar. 

 

4. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking 

 

Behalve naar de politieke appelactie aan de scholen in Linden, ging natuurlijk heel 

wat energie naar de gewone 11.11.11-actie. De 11.groep vergaderde voltallig op 

30/1, 11/6, 27/8, 15/9. Daarnaast was er een druk e-mailverkeer en 

bijeenkomsten van kleinere werkgroepjes om de activiteiten voor te bereiden. 
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11.groep Lubbeek nam in 2014 nog deel aan de volgende activiteiten: 

 

Het nieuwjaarsmoment van 11.11.11 op zaterdag 11 januari 2014 in Brussel. Daar 

kregen we heel wat toelichting over de campagne geserveerd, met buitenlandse 

gasten en partners. 

 

We waren met een sterke delegatie op het startmoment van de campagne in 

Leuven op 7 mei. 

  

 

7. Financiële opbrengst 2014: Lubbeek blijft een topgemeente 

 

De vrijwilligers van 11.groep-Lubbeek haalden in 2014 met de huis-aan-

huisrondes, de rechtstreekse overschrijvingen en de activiteiten 33.742 euro op. 

Daarmee blijft Lubbeek in Vlaanderen de gulste gemeente, als je het gemiddelde 

bedrag per inwoner neemt! 

 

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

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

totaal € 7.442 op.  

 

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, een nationaal netwerk van 

groepen en individuen dat actie voert en beweging wil maken om de impact van de 

mijnbouw op mens en milieu op de politieke agenda te krijgen.   

 

         

Sponsorwandeling Vrije Basisschool “De Linde”  € 741  

Sint-Maartensvuur  scouts en KLJ Lubbeek € 2.381  

Spaghetti Scouts Linden € 4.320  

Straatcampagne € 26.300  

Totale opbrengst € 33.742 
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De GRIS kende een werkingstoelage goed van € 200 voor de werking in 

2014. 

Het ingediende project van 11.11.11 kreeg een projectsubsidie van € 

1.714 

 

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.  

 
 
 

mailto:11groeplubbeek@gmail.com
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4.4   Palestijnse Circusschool  
 

Contact: Helene Huybens 

 

 

Kinderen  kind laten zijn , dromen en hopen . 

Het lijkt vanzelfsprekend voor ons, maar op de westelijke jordaanoever is dat 

helemaal niet zo. 

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 we 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 …. 

Elk van deze kinderen hebben gevangen genomen of vermoorde familieleden. Ze 

zijn vaak mentaal ziek, maar niemand beseft het. 

Tijdens de oefensessies  proberen ze hun gevoelens van uitzichtloosheid en 

agressie op te vangen door een veilige omgeving te creëren . Hun dagelijkse 

“rolmodellen” zijn er van verzet tegen de bezetter . We willen deze kinderen 

tonen dat er een andere weg mogelijk is . . dat je door op te bouwen in plaats van 

af te breken iets moois en vrolijks kan geven aan je familie, aan je volk. 

De lessen vinden plaats in Birzet , Jenin, Hebron en Al Jalazone . Ook wordt er 

training gegeven aan  een groep gehandicapte kinderen. In Birzeit  is de school 

gevestigd in een gerestaureerde site  van de oude universiteit  en een  

circustent uit Frankrijk  maakt  het plaatje compleet. 
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Dank zij de steun en betrokkenheid van zovelen, waaronder ook deze van onze 

gemeente Lubbeek , kunnen we nu al 250 kinderen bereiken. Weet dat we in 

2007 startten met enkele jongeren  die nu onze geoefende monitoren zijn  en we 

dit jaar al 250 kinderen bereiken. Zelfstandig leven en werken is voor de 

circusschool onmogelijk.  Dank zij de voortdurende steun  en betrokkenheid van 

zovelen, waaronder ook deze van onze gemeente Lubbeek, houden we dit 

initiatief levend en werkbaar  om op een constructieve manier verder te kunnen 

werken .  En daarvoor zeggen wij :  THANKS! 

 

 

Een groep vrijwilligers uit Lubbeek en omstreken verkopen de bekende kleine 

keramieken klaprozen ten voordele van het circus. Dit is een initiatief van de in 

2009 overleden Lubbeekse keramiste Anita Huybens. Ze kregen daarvoor in 2011 

de vredesprijs van de gemeente Lubbeek. 

De Palestijnse circusschool ontving 1714 euro projectsubsidies van de 

gemeente Lubbeek 
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 4.5 Artsen zonder Vakantie 

 

Contactpersoon: Jos Swinnen 

In maart 2014 was ik 14 dagen met het Sintniklaasfonds in RD Congo, in de 

provincie Bas-Congo. Doel was kinderen met klompvoetjes te behandelen. We 

hadden er bovenal een leeropdracht.  We gaven een symposium voor de 

plaatselijke artsen, verpleegkundigen en kinesisten. Ze kregen lessen over de 

voet: anatomie, pathologie, en de behandeling van de primaire klompvoet (bij zeer 

jonge kinderen) volgens de Ponsetimetode.  Deze werd uitvoerig belicht.  Dat is 

immers wat ze vooral moeten leren, onthouden en toepassen. We blijven dit 

herhalen, totdat het gekend, herkend en uitgevoerd wordt op een correcte 

manier.   

We werkten samen met de plaatselijke autoriteiten en hadden veel succes. De 

opkomst op onze introductie en bijscholingslessen was groot en hoopvol. De 

kinderen, hun familie en de hele gemeenschap zullen er beter van worden.  We 

hadden verschillende briefings, debriefings, ontmoetings- en gespreksmomenten 

over dit onderwerp.  We startten in het ziekenhuis St. Luc te Kisantu.  

Vervolgens was het Hôpital de Réference, Kinkanda in Matadi aan de beurt.  We 

deden er consultaties en we hadden behandelingssessies en operatieve ingrepen, 

We hadden veel formele en informele gesprekken met autoriteiten, besturen, 

dignitarissen over de werking, samenwerking van artsen, gouvernement en 

Sintniklaasfonds.  We ontmoeten de minister van Volksgezondheid, de inspecteur 

–generaal, districtsoversten... Ze stonden zeer open en positief achter onze 

doelstellingen en handelswijzen en zouden meewerken aan het project. Als 

laatste werkten we in het gehandicaptencentrum NSO Salasasami. Samen met  

onze orthopedische techniekers, verbeterden we in de plaatselijke werkplaats 

waar orthesen gemaakt werden, de eindproducten.  We leerden hen aan om 

schoentjes te maken voor de allerkleinsten.  Ook de assemblage en het opvolgen 

van de klompvoetatellen PI_BO van Nico werd bijgesteld en opgevolgd.   

 

Terug thuis was ik op 15 mei deelnemer van het Wereldfeest, een 

tentoonstelling door de N-Z vrijwilligerswerking en georganiseerd door Gris-

Lubbeek. 

 

Ik gaf ook enkele lezingen voor Davidsfonds en Neos over NGO’s, hun 

doelstellingen en mijn ervaringen dienaangaande in Afrika. 

http://www.azv.be/ned/voorstelling/index.html
http://www.azv.be/ned/voorstelling/index.html
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Ik was actief lid van de denktank bij AZV en volgde hier ook  lessen over 

klompvoetbehandeling, een initiatief van Prof.Dr. Dereymaeker.   

 

Zo in het land was ik op de vergaderingen van Gris-Lubbeek.  Voor het Afrika-

filmfestival moest ik helaas passen. 

 

Van 1/11/2014 tot 22/11/2014 was ik terug in RD Congo voor een medisch 

humanitaire missie met het Sintniklaasfonds.  We werkten in Kisantu en Matadi.  

We namen onze klompvoetproblematiek ter harte. We gaven theoretische en 

praktische opleiding voor 50 ingeschrevenen in Kisantu, en deden nog een aantal 

consultaties en heelkundige ingrepen. Zo ook in Matadi.  In Boma waar we op 

prospectie gingen, organiseerden we een studiedag voor 150 studenten aan de 

Universiteit Kasavubu. We deden er ook consultaties, opereerden in het 

ziekenhuis van het bisdom en bezochten een gehandicaptencentrum op 100 km 

van Boma.  We kregen veel support van  Mad. Le Maire en Mad. De Rector van de 

Universiteit.  Ook Dr. Adolphine van de medische dienst van het bisdom was zeer 

coöperatief.  We bezochten het ziekenhuis in Kimpese, waar het personeel reeds 

7 maanden niet betaald was en het weeshuis van Kimbondo, waar meer dan 800 

weesjes opgevangen werden.  Nog zoveel projecten om te steunen.... 

 

Terug thuis bracht ik verslag uit bij de Gris-Lubbeek  

 

Dit is een staalkaart van een vruchtbare N-Z werking. Hier ziet u wat ik doe als 

vrijwilliger, verpleegkundig medewerker bij teams van het Sintniklaasfonds, 

en/of AZV . We werken samen met Lumos Leuven en Memisa omdat we dezelfde 

doelstellingen nastreven. 

  

Jos Swinnen 

Kortebergstraat 43 

3212 Pellenberg 

016/461553 

swinnen-jos@telenet .be 

 

Artsen zonder Vakantie kreeg in 2014 1714 euro aan projectsubsidies 

toegekend. 
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4.6 Kisangani vzw  

 

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

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. 

2014 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. 

Kisangani vzw stelde op de 1ste Lubbeekse werelddag op 15 mei zijn werking voor 

aan alle geïnteresseerden. 

Jaarlijks bezoekt op zijn minst één lid van de vzw al de projecten. In de zomer 

van 2014 bezocht ik  zelf Kisangani. Mijn vorige bezoek dateerde van 2008. 

Het bezoek liet een positieve indruk na. Hoewel er nog heel veel werk te doen is, 

zag je toch progressie in de projecten en in de navolging hiervan door de 

bevolking. 

Ook de sfeer in de stad is in positieve zin geëvolueerd. Dit heeft veel te maken 

met de economische heropleving maar ook heel veel met de nieuwe gouverneur 

die, in tegenstelling tot zijn voorgangers, ervoor koos om in de stad te 

investeren. Zo werden o.a. nieuwe wegen aangelegd  en openbare gebouwen 

gerenoveerd.  

mailto:brabant@kisangani.be
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Meer informatie vind je op www.kisangani.be  

 

Vzw Kisangani ontving 1714 euro projectsubsidie van de gemeente Lubbeek 

http://www.kisangani.be/
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4.7 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 van de christelijke zuil, is vertegenwoordigd in de 

GRIS. 

Stuurgroep WS Leuven en Partenariaat: samenwerkingsovereenkomst tussen 

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

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

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

heeft een nieuwe inleefreis plaats gevonden in november 2010. 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 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. 

Binnen de stuurgroep is de ‘Werkgroep Guatemala’ opgericht, die zich specifiek 

met die problematiek bezig houdt, o.a. de verlenging van het partenariaat en de 

voorbereiding van een nieuwe inleefreis. 

Na de herstructurering van het ACW en de ombouw naar Beweging.net, is ook de 

taak van de vrijgestelde voor Wereldsolidariteit herschreven. De huidige en 

nieuwe vrijgestelde (Jacques Vanderborght) is tewerkgesteld door 

Wereldsolidariteit zelf en heeft zowel Leuven als Brussel onder zijn 

bevoegdheid. 
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In 2014 heeft de Lentecampagne van Wereldsolidariteit zich (opnieuw) 

toegespitst op de ‘SchoneKlerenCampagne’, die in 2014 reeds twintig jaar actief 

is. Concreet betekende dit dat nationaal aan vijf grote modeketens gevraagd 

werd om zich aan te sluiten bij Fair Wear Foundation, dat een onafhankelijk 

auditbureau is dat controles doet op elk niveau van de kledingindustrie inzake 

wetgeving, arbeidsomstandigheden, veiligheid, lonen, enz. 

De vijf ketens zijn: Bel & Bo - JBC - C&A - AS Adventure - E5 Mode. 

Meer info is terug te vinden op: www.wijwillenschonekleren.be 

Op elke Algemene Ledenvergadering is de stand van zaken van deze acties 

toegelicht. Wereldsolidariteit had een opvallende stand op het Wereldfeest van 

maart 2014, waar onder meer handtekeningen werden verzameld onder de vorm 

van het wegknippen van de herkomstlabels uit de kledij van bezoekers.  

De contacten met de organisaties in Guatemala zijn bezocht door Bart 

Verstraeten, stafmedewerker van Wereldsolidariteit en voorzitter van Social 

Alert. Hij is vandaag de rechtstreekse contactpersoon met de CGTG en MTC. 

Ook de vrijgestelde voor Latijns-Amerika (Ellen Verreyt) bezoekt regelmatig de 

partners in Guatemala, met terugkoppeling aan de stuurgroep Leuven. 

 

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. 

 6 februari: startdag Wereldsolidariteit in Gent 

 11 februari: stuurgroep 

 24 februari: extra stuurgroep met thema ‘Partenariaat’ 

 20 maart: stuurgroep 

 6 mei: SchoneKleren-toer: provinciale campagneavond in Brussel, waarop ook 

de Grisleden waren uitgenodigd. 

 21 mei: stuurgroep 

 25 tot 29 mei: internationale week, met Alberto Ramirez, Secretaris 

Generaal van de CGTG (Guatemala) te gast in Leuven, met overnachtingen in 

Lubbeek. 

 28 mei: Rerum Novarum van Beweging.net, met onderteken van de verlenging 

van het partenariaat met de CGTG en MTC. 

 19 juni: stuurgroep 

 4 september: extra stuurgroep 

 18 september: stuurgroep 

 16 oktober: stuurgroep 

http://www.wijwillenschonekleren.be/
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 6 november: stuurgroep 

 

 12 november: stuurgroep 

 4 december: extra stuurgroep met de nieuwe voorzitter Beweging.net. 

 13 en 14 november: Andere Kerstmarkt Leuven met vertegenwoordiging van 

Wereldsolidariteit. 

 

‘Wereldfeest 2014’  met vertegenwoordiging van Wereldsolidariteit: 

 15 januari: overleg Wereldfeest 

 5 februari: overleg Wereldfeest 

 5 maart: overleg Wereldfeest 

 29 maart: voorbereiden zaal Libbeke 

 30 maart: Wereldfeest van 13u tot 18u 

 

 

Wereldsolidariteit ontving € 1714,28 projectsubsidie (Financiering voor 

CGTG en MTC Guatemala), voor activiteiten op het vlak van de 

‘Arbeidsrechten’, ‘Sociale bescherming’ en ‘Jobcreatie’‘, en kadert in een 

meerjarenplanning. 
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JAARVERSLAGEN ONDERWIJS 
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5.1 Gemeentelijke basisschool Pellenberg 2014 
 

 

Contactpersoon: Vicky Boeckx 

 

Eerlijk = heerlijk!  Ons schoolfeest "Heerlijk" begon met FAIRTRADE.  Een 

actueel maar niet evident thema om met onze kinderen uit te werken ... zo 

dachten wij.  

 

Wat is fairtrade eigenlijk?  Laten we daar is mee beginnen. 

Het leerkrachtentoneel maakte heel wat duidelijk!  

 

We diepten het thema verder uit.  Zo zijn we eerlijk t.o.v dieren, het milieu, 

kinderen, de consument, de producent, planten, andere volkeren.  In de klassen 

toonden we wat we allemaal leerden, gaven we gidsbeurten als echte experten, 

konden we workshops meedoen en nog veel meer! 

We werkten niet alleen tijdens de projectweken en ons schoolfeest aan "H 

eerlijk".  We bieden o.a. permanent fairtrade appelsap, appelsiensap 

(kinderen) en koffie (leerkrachten) aan, op woensdag fruitdag komen de 

appeltjes en peertjes van bij de lokale fruitboer, we sorteren ons afval, kiezen 

bewust voor drinkbussen en brooddozen, en nog veel meer!  Kijk ook maar eens 

op onze MOS - pagina. 

 
Door al onze goede inzet hebben we het logo 'deze school meent het' verdiend!  

Johan Flamez overhandigde het ons in naam van de internationale fairtrade - 

trekkersgroep.  Wij zijn fier!! 

 

 

De GBS Pellenberg ontving  werkingskosten in 2014 via het college van 

burgemeester een schepenen. 

https://picasaweb.google.com/GbsPellenberg/HEerlijkLeerkrachtentoneel
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 5.2   VRIJE BASISSCHOOL “DE LINDE”   LINDEN 
 
 

Overzicht activiteiten Internationale samenwerking 

Januari 

Sterzingen ten voordele van Rwanda: de weeskinderen van het project Mwana 

Ukundwa. 

Drie pijlers staan centraal: scholing, opvoeding en microprojecten. We haalden 

1559.55 euro op voor dit project. 

 

Maart 

 

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

 

November 

 

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

leerlingen krijgen dan informatie over de 11.11.11. actie. 

 

December 

 

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

school. De  brochure wordt per graad uitgewerkt. 

Project van de ouderraad ten voordele van Rwanda:  de weeskinderen van het 

project Mwana Ukundwa in Rwanda.  

Drie pijlers staan centraal: scholing, opvoeding en microprojecten. 
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5.3 Gemeentelijke Basisschool De STip Linden 

 
 

Contactpersoon: Karin Bunckens – Liesbet Verheyden – Bieke Verlinden 

 

De internationale samenwerking met het schooltje ‘Cyendajuru’ in Simbi (Rwanda) 

is ondertussen uitgegroeid tot een constante werking in onze school.   

In het jaar 2014 hebben we onze samenwerking verdergezet en verduidelijkt 

tijdens het wereldfeest in Lubbeek.   

Datzelfde jaar schonken we, zoals de jaren voorheen,  een deel van de opbrengst 

van ons jaarlijks schoolfeest aan het samenwerkingsproject met als doel een 

bijdrage te leveren aan hun noden om de schoolwerking aldaar te verbeteren.  In 

de STip Linden worden de leerlingen regelmatig op de hoogte gehouden van het 

samenwerkingsverband en dit door projecten en informatierondes hierrond op te  

zetten. 

Met onze schenking heeft de directie van de Rwandese school in 2014 volgende 

acties kunnen opzetten:  

in het kader van het vorig project, basishygiene , hebben ze nog nieuwe toiletten 

gebouwd.  

Verder had de directie van het district als prijs voor meest verdienstelijke 

school in het district (ondanks de afgelegen ligging en kleinschaligheid) een koe 

gekregen. Met de schenking van de STip  hebben ze de stal en de voeding 

gefinancierd. De koe heeft ondertussen gekalfd , en dus hebben ze dubbel 

zoveel melk voor de armste kinderen van de school.  

Met de laatste 1000 Euro van Linden heeft de directrice een nieuw initiatief 

opgestart : het konijnenproject.  

Er werden konijnenkoten gebouwd  en konijnen aangekocht. De bedoeling is dat 

die gaan kweken en dat de jonge konijnen aan de armste gezinnen gegeven 

worden om verder te kweken om uiteindelijk voor extra voeding voor de kinderen 

van deze arme gezinnen te zorgen. 

 

Dit jaar heeft de directie van de Rwandese school ook haar bezorgdheid geuit 

omtrent de beslissing van de Rwandese overheid. Die heeft beslist de leerplicht 

van 12 jaar naar 15 jaar te brengen. De scholen voor lager onderwijs worden 

aangezet ook onderwijs voor de eerste drie jaar van het middelbaar aan te 

bieden. Het schooltje van Cyendajuru (een onderdeel van de sector”SIMBI”) 

heeft beslist hierop in te gaan. De Rwandese overheid voorziet subsidies voor 

scholenbouw, maar deze volstaan niet om alle bouwkosten te dekken. 

Ondertussen groeit elk jaar ook het aantal leerlingen van het lager onderwijs, 
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mede dank zij de inspanningen om de toegankelijkheid tot het onderwijs te 

verbeteren. 

De directrice van het schooltje, Monique Niyitegeka, heeft daarom besloten een 

brief te schrijven met vraag voor extra steun. In totaal komen zij ongeveer 

6.000 Euro tekort, op een totaal budget van zowat 12 miljoen RWF (ongeveer 

13.500 Euro met de huidige wisselkoers).  

2 collega’s uit de gemeenteschool De Stip, (juf Bieke en juf Liesbet) willen als 

onafhankelijke vrijwilliger deze vraag vanuit Simbi graag ondersteunen en 

hebben, naast andere activiteiten die ze op poten zullen zetten, voor het jaar 

2015 projectsubsidies aangevraagd bij de GRIS.  

Daarnaast zal de oudervereniging van de Stip ook dit schooljaar niet nalaten om 

een gedeelte van de winst van het schoolfeest in te zetten voor de scholenbouw 

in Simbi zodat we een positieve bijdrage blijven leveren aan de  

millenniumdoelstelling “ ieder kind heeft recht op onderwijs.”  
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5.4 Sint-Martinusschool  Lubbeek 

 

Contactpersoon: Tine De Vos, Maria Sprengers, Katrien Van Huffelen 

 

Overzicht activiteiten Internationale Samenwerking 

 

 

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. Zij keken vooral naar de 

ketnet – uitzendingen met Niels Destadsbader die peter is van de Damiaanactie. 

In elke klas en in de gangen werden campagneaffiches gehangen. 

 

februari – maart 

 

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

van Broederlijk Delen: Plan(t) de toekomst  

Met een openingstoneel wordt iedereen op de hoogte gebracht van de      

campagne “Plan(t) de toekomst!” 

De leerlingen maken kennis met de 25-jarige Ibrahima. Net zoals vele andere 

jongeren, wil hij zijn eigen toekomstplannen waarmaken. Liefst op het platteland, 

want daar is hij thuis. Maar de uitdagingen in Senegal zijn groot: er is een tekort 

aan water en de gronden zijn uitgeput. Vele jongeren trekken daarom 

noodgedwongen naar de stad, op zoek naar een job. Maar ook daar is het 

overleven. 

Door te investeren in duurzame familiale landbouw helpt Broederlijk Delen 

jongeren om hun eigen toekomst te planten/plannen. De kinderen ervaren tijdens 

deze campagne (op hun niveau) dat allerlei dingen die zij als vanzelfsprekend 

vinden, voor vele kinderen niet zo vanzelfsprekend zijn.  Ze ervaren hoe het kan 

zijn om in armoede te leven, om honger te hebben, om onvoldoende water te 

hebben. 

Gedurende de gehele vasten wordt tijdens de godsdienstlessen met dit thema 

gewerkt. 
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Hiervoor gebruiken we de materialen die Broederlijk Delen aanbiedt.   

Ze leren hoe Broederlijk Delen naar oplossingen zoekt, zodat deze mensen weer 

zelf in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien.  Ze zoeken naar gelijkenissen 

en verschillen tussen verschillende culturen. 

Vele klassen proberen ook  zeer concreet kennis te laten maken met de cultuur, 

nodigen mensen uit, doen een uitstap, verzamelen attributen, symbolen, koken 

een sobere maaltijd,... 

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 Damiaanactie, Broederlijk Delen, “Kom op Appels” 

tegen kanker en het Centrum voor Blindegeleidehonden We steunden ook de 

organisatie die kort bij onze school aansluit: Artsen zonder Vakantie. 

 

Boeteviering 
Er  was  een boeteviering, voorbereid door het 4de en 1ste leerjaar. 

 

Klompvoetenactie 
Kleuters en leerlingen van eerste, tweede en derde leerjaar verzamelen 

schoenen voor de klompvoetenactie van Jos Swinnen, een verpleegkundige die 

samenwerkt met “Artsen zonder Vakantie”. Hij werkt als vrijwilliger bij “ Artsen 

zonder Vakantie” in Afrika. 

 

 

september- oktober 

 

Vlaamse vredesweek 
De Vlaamse vredesweek had als thema “stop haat, praat”.  

Dit jaar sloten we de Vlaamse vredesweek  met de ganse school af. Per klas werd 

er een witte vredesduif gemaakt. Op deze vredesduif werd een vredeswens 

geschreven. Elke klas mocht zijn vredeswens komen voorlezen. De vredesduiven 

werden in de boom van onze sprookjestuin gehangen en blijven daar een gans 

schooljaar hangen. 

 

 

Saved by the bell: 
Vrijdag 3 oktober vertelde elke leerkracht over “saved by the bell” in de klas. 

We  sloten de dag af met een kort woordje over de actie en zongen ook het 

themalied “Ting, tingeling”.  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. 
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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 het thema “Iedereen beschermd tegen armoede?” uit in de klassen, 

na het kennismaken van het thema in de vorm van een toneelvoorstelling voor de 

hele basisschool. 

 

OCMW 
Het vierde leerjaar bezoekt het OCMW. 

 

Soep op de stoep 

Met onze tweejaarlijkse “Soep op de stoep”-actie vragen we aandacht voor de 

armoedeproblematiek en zamelen we geld in om lokale armoedeprojecten te 

ondersteunen. 

Deze actie ging  woensdagmiddag 10 december door aan twee ingangen van onze 

school. 

 

 

De vrije basisschool St.Martinus ontving 196 euro werkingskosten van de GRIS 

 


