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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, 
 
 

2013 was een schakeljaar dat beide legislaturen met elkaar verbond.  
De gebruikelijke werking van de GRIS werd aangehouden. De leden werden  vier 
maal bijeen geroepen voor een Algemene Ledenvergadering. De werkgroepen 
bleven functioneren en er werd een aanzet gegeven voor een nieuw initiatief voor 
2014: het Wereldfeest Lubbeek! 
 

In dit jaarverslag brengen de meeste lidorganisaties rapport uit van hun 
activiteiten in 2013. In het artikel ‘Wat deed de GRIS in 2013?’  leest u wat ons het 
hele jaar bezighield. 
We hopen dat beide uw belangstelling kunnen wegdragen. 
 

In dit eerste bestuursjaar van de nieuwe beleidsploeg stond het 
‘Meerjarenplan 2014-2019’ pertinent op de agenda. Hier worden immers de krijtlijnen 
getekend voor de komende zes jaar.  
De gesprekken met de schepen I.S. Katrien Stroobants begin dit jaar, waren positief 
en hoopgevend.  
De wens van het bestuur om alle adviesraden op één lijn te stellen blokkeerde 
evenwel nadien verdere communicatie hierover.  
We moesten wachten tot eind oktober om op basis van een ontwerptekst ons advies 
te formuleren.  
Dat advies, hier opgenomen in dit jaarverslag,  was overwegend positief wat 
financies en beleidsondersteuning betreft, al verontrustten de uitvoeringsmodaliteiten 
ons toch enigszins.  
Het eerste kwartaal van 2014 zal duidelijkheid moeten brengen of de GRIS verder 
voldoende autonoom zal kunnen blijven functioneren. 

We hopen in elke geval de bestaande overlegcultuur, een open communicatie 
en goede samenwerking  te kunnen behouden. 
 
Johan Flamez 
Voorzitter GRIS 
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2.Wat deed de GRIS in 2013? 
 
 

I. Besturen en Vergaderen  
 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) bestaat uit de schepen Internationale 
Samenwerking (IS), afgevaardigden van de zetelende politieke partijen en het 
OCMW, een afgevaardigde ambtenaar en alle personen die hun aanvraag tot 
lidmaatschap hebben ingediend. Wie stemgerechtigd lid wil worden moet daarvoor 
de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen krijgen. 
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 2013 gebeurde dat vier maal (14.03, 30.05, 12.9 en 24.10)  
 

 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 2013 kwam het DB vier maal samen (7.03, 22.05, 1.10 en 16.10) 
 

 Er waren in de loop van 2012 vier werkgroepen actief: de 
fairtradetrekkersgroep (permanent), de werkgroep Afrika Filmfestival 
(april), de werkgroep rond de voorbereiding van het wereldfeest 2014 en 
een  werkgroepje rond de vredesprijs. 

De Fairtrade trekkersgroep vergaderde vier maal en de werkgroep Afrika Filmfestival 
vergaderde drie maal.  

 Het jaarverslag GRIS 2012 werd voorgesteld op de gemeenteraad van 27 
maart. 

 
II. De agenda in 2013 

 
Tijdens elke ALV werden de activiteiten van de lidorganisaties opgevolgd in hun 
planning, uitvoering en evaluatie en werd er informatie uitgewisseld over 
actiemodellen en themata. Er was ook telkens een agendapunt financies, waar 
zowel de werkingstoelages als de projectsubsidies aan bod kwamen. 
 
1. Opvolging activiteiten van de lidorganisaties 
 
* Er waren in de loop van 2013 enkele wijzigingen bij de leden. Een aantal 
sympathisanten en vertegenwoordigers van vierdepijlerorganisaties zijn toegevoegd. 
 
 
* Er werden agendapunten voorgesteld door de lokale werkingsgroepen. Hiervoor 
verwijzen we naar de verslagen van de lidorganisaties verder in dit jaarverslag. 
Kwamen op de agenda in 2013: 11.groep, Wereldsolidariteit, Artsen Zonder 
Vakantie, SIAL (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Fifala, Hands in Action, Fairytale, 
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het schoenenproject van Jos Swinnen en verslaggeving vanuit de scholen. Het 
klimaatdebat werd voorgesteld door Valentijn Desmedt en Patrick  Vandereycken en 
Geert Bovyn kwamen hun sponsortocht voorstellen.  
* De werkgroepen fairtrade , Afrika filmfestival en Werelddag Lubbeek rapporteerden 
op elk vergadering de stand van zaken en vroegen medewerking aan de 
aanwezigen. 
 
  
 
2. Verslag van de werkgroepen 
 

1. Fair Trade 
 
Binnen de GRIS werd in 2008 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 2013 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 2013.  
 
Zie www.fairtradegemeenten.be  
 
 
 
 

2. Het Afrikafilmfestival Leuven in Lubbeek 
 
 
In 2013 werd geopteerd voor de film ‘Un homme qui crie’.  De opbrengst van de 
avond ging naar vzw Kisangani, dat werd voorgesteld door Wouter Gevaert. 
 
3.  Ethisch bankieren 
 
De in 2011 opgezette informatiecampagne viel in 2013 volledig stil. Een aanzet tot 
hernemen is besproken en opgenomen in het meerjarenplan. 
 
4.  Vredesbeleid 
 

 De vredesprijs Lubbeek 2013 werd toegekend aan SIAL (Steunpunt 
Integratie Asielzoekers Lubbeek). Tijdens het St.Maartensvuur van 10 
november sprak de schepen lovende woorden voor de vrijwilligers van 
SIAL en de GRISmedewerkers. Christine D’aes nam de cheque in 
ontvangst namens SIAL, bedankte en schetste de wereldwijde situatie van 
vluchtelingenstromen, waarvan twee derde zich afspeelt in het eigen land. 

 Naast de toekenning van de vredesprijs verwijzen we ook graag naar de 
initiatieven van de scholen tijdens de vredesweek eind september (zie 
verslagen scholen) 

 
 
 

http://www.fairtradegemeentes.be/
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5.  Werelddag Lubbeek 
 
Op initiatief van Dirk Nijs van ‘Hands in Action’ (Filipijnen) werd een werkgroepje 
samengesteld om te brainstormen over het organiseren van wat  oorspronkelijk een 
‘Werelddag Lubbeek’ werd genoemd. Bedoeling was om alle initiatieven in Lubbeek 
met betrekking tot  internationale samenwerking voor te stellen. Na 3 vergaderingen 
(24.06, 25.09 en 27.11) werden de doelstellingen duidelijk geconcretiseerd in een 
reeks van 13 standjes die door allerlei animatie aan elkaar  gelinkt zullen worden. 
Datum 30.03.2014. Plaats Zaal Libbeke. Duur van 14  tot 18 u. Toegang gratis.  
 
 
2. Het meerjarenplan 2013-2019 
 
* Ter voorbereiding van het meerjarenplan I.S. 2013-2019 werden in het de eerste 
maanden van het jaar enkele gesprekken gevoerd met de schepen Katrien 
Stroobants (28.01 en 17.05) De  stellingen uit het memorandum van de GRIS en de 
antwoorden op de vragenlijsten van de politieke partijen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen (zie jaarverslag 2012)  waren onze leidraad. 

1) Financiële ondersteuning: streefcijfer is 0.15% van het gemeentelijk 
budget. 

2) Ambtelijke beleidsondersteuning: vraag naar centralisatie van de 
ambtelijke ondersteuning bij 1 persoon om zo versnippering tegen te 
gaan.  

3) Lubbeek FairTradeGemeente: vraag naar daadwerkelijke 
vertegenwoordiging van alle politieke partijen. 

4) Asiel en Migratie: "De werkelijke opstart en het actief ondersteunen van 
een Lokaal Opvanginitiatief in Lubbeek  

5) Ethisch bankieren: vraag naar concrete stappen. 
6) Scholen en verenigingen: logistieke ondersteuning 
7) Communicatie en samenwerking: concrete initiatieven. 
8) Stedenband: initiatief op lange termijn dat ook tot het domein van de 

ambtenaar behoort. 
Na de Algemene ledenvergadering van 30 mei werd het onrustwekkend stil in de 
communicatie hierover. De wens van het bestuur om alle adviesraden op één lijn te 
stellen blokkeerde elke informatie tot de eerste werktekst overhandigd werd eind 
september. Er werd een extra ALV bijeengeroepen om deze te bespreken en 
hierover een advies te formuleren. Zie hiervoor aparte katern. 
 
Zie hiervoor ook de website www.grislubbeek.be 
 
 
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 aanvraagformulieren en reglementen 
voor de subsidies. 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.grislubbeek.tbe/
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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 en 
andere te Lubbeek, 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. 
 
Webadminstrator 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.  
 
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. 
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3.Financies 
 
Het budget Internationale Samenwerking 2013 bedroeg 21.000 euro en bestond uit 4 
onderdelen: 

- de werkingskredieten: er werden geen werkingskredieten toegekend omdat er 
voldoende reserve was uit vorige jaren. 

-  de projectsubsidies: 15.000 euro 

- Noodhulp: 5000 euro 

- Vredesprijs: 1000 euro 
Dit bedrag vertegenwoordigt iets meer dan 0.08% van het gemeentebudget. 
 

1. De GRIS beheert de werkingskredieten en houdt daar minutieus 
boekhouding over bij. De aanvragen tot het bekomen van een 
werkingstoelage worden aan de voorzitter van de GRIS gericht en worden 
behandeld in achtereenvolgens het dagelijkse bestuur en de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering. Deze laatste beslist over de toekenning. Het 
toegekende bedrag wordt overgemaakt zodra de betalingsbewijzen zijn 
opgestuurd.  

2. De directe projectensteun aan de partnerlanden, de besteding van de 
noodhulp en de vredesprijs wordt door het College van burgemeester en 
Schepenen (CBS) beheerd en goedgekeurd door de gemeenteraad. De 
aanvraag moet gebeuren aan het CBS. De aanvragen worden ter advies 
aan de GRIS voorgelegd. Er is een subsidiereglement voor de 
projectsubsidies goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor de noodhulp 
heeft de GRIS een prioriteitenschaal en een verdeelsleutel voorgelegd, die 
in de praktijk is gevolgd door het CBS. 

 
 

A. De werkingskredieten. 
 
In 2013 beschikte de GRIS over voldoende reserves aan werkingskredieten om de 
kosten van de lidorganisaties bij het organiseren van hun non-profitactiviteiten te 
ondersteunen.  
De activiteiten die werden gesponsord ziet u in het overzicht hieronder. 
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B. De Projectsubsidies 
 
Er werden voor het budget van 15.000 euro voor 2013 in totaal negen projecten 
ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.  
De GRIS onderzocht de voorstellen en adviseerde de negen ontvankelijk en 
binnen de criteria van het subsidiereglement. Ze zijn gesitueerd over de drie 
continenten en werken met valabele partnerorganisaties. De betrokkenheid van en 
naar de Lubbeekse bevolking werd bevraagd en ook hier voldeden de acht projecten 
in ruime mate. Elk gesubsidieerd project verbindt zich er overigens toe om via het 
gemeentelijke infoblad nog verder informatie over het project te verspreiden. 
De GRIS adviseerde om de negen projecten elk 1666.66 euro subsidie toe te 
kennen. De gemeenteraad volgde dit advies. 

    
Rekeningen  & balans  Werkingskredieten 2013  

Inkomsten 201     

Overdracht 
2012     

     
8.762.47 

Subsidie 2012 3/05/2012 gemeentebestuur      0.00 

interesten 
 

     43.15 

Totaal 
inkomsten     

   
8.805.62 

Uitgaven 2012       

datum 
verrichting reden    bedrag  

16 april Afrikafilmfestival  
           
121.90 

4 juni website abonnement provider 60.50 

5 juni 
GBS De Stip 
Mondiaal project   685.00 

8 oktober 11.groep Lubbeek kopies 
       
141.20 

12 november 
Sabam 
St.Maartensvuur         48.38 

2 december 
11.groep Lubbeek 
campagnemateriaal         97.50 

   

31 december 
aanrekening kosten 
bankrekening bij KBC          12,00   

   
   
   
   

bestedingen in 2013  
  

     
1379.68 

  Saldo op 31/12/2013   7.425.94      
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De gekozen projecten zijn de volgende: 
 

- Artsen Zonder Vakantie Lubbeek. Project Benin (Jos Swinnen) 
- Vredeseilanden Lubbeek. Project Peru (Gerda Liekens) 
- Wereldsolidariteit Lubbeek. Project Guatemala (Guy Sprengers)  
- 11.groep Lubbeek. Project Indonésie (Piet Laga) 
- The Palestinian Circus School - Hélène Huybens 
- Mwana Ukundwa vzw, project Rwanda (fam. Maes Proot) 
- Kisangani vzw, project Congo (Rina Robben) 
- Bouwordeproject in Nepal (Katelijne Haspeslagh) 
- Fifala project in Mali (Heremans Magda) 

 
De indieners werden gevraagd hun project voor te stellen door een artikel in het 
gemeentelijk infoblad. 
 
 
C. Noodhulp  
 
Het college van burgemeester en schepenen  (CBS) besliste om voor 2013 een 
budget van 5000 euro te voorzien voor noodhulp. 
De GRIS adviseerde aan het CBS hieromtrent het volgende: 
 

 De nood moet groot genoeg zijn, 

 Het gaat om onvoorziene omstandigheden, 

 Er moet onderscheid gemaakt worden tussen echte noodhulp en 
ngo’s die op een snelle manier aan geld willen geraken, 

 De aanvragen moeten ad hoc bekeken worden, 

 Ook Lubbekenaren die werkzaam zijn in een rampgebied moeten 
betrokken worden, 

 Elke aanvraag moet voor advies aan de Gris worden voorgelegd. 
 
De volgende projecten noodhulp kregen in 2013 elk 1000 euro: 

 Syrië: consortium 12-12  

 Rode Kruis Vlaanderen – terugkeer Burundese vluchtelingen 

 Syrië: her installeren consortium 12-12, op voorstel van de GRIS 
zelf, ten behoeve van de opvang in vluchtelingenkampen in de 
buurlanden. 

 Filipijnen: december: hier is het advies van de GRIS (11.11.11 of 
Wereldsolidariteit) slechts gedeeltelijk gevolgd. 

o HIA 
o Consortium 21-21 

 
 
 
D. Vredesprijs Lubbeek 2013  
 
De vredesprijs Lubbeek 2013 werd toegekend aan SIAL (Steunpunt Integratie 
Asielzoekers Lubbeek). Tijdens het St.Maartensvuur van 10 november sprak de 
schepen lovende woorden voor de vrijwilligers van SIAL en de GRISmedewerkers. 
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Christine D’aes nam de cheque in ontvangst namens SIAL, bedankte en schetste de 
wereldwijde situatie van vluchtelingenstromen, waarvan twee derde zich afspeelt in 
het eigen land. 
 
E. Budget sponsoring 
 
Er bleven ook in 2013 enkele vragen voor sponsoring onbeantwoord omdat ze buiten 
het subsidiereglement vallen. Het betreft overwegend vragen van enkelingen 
(inwoners van Lubbeek) om eigen kosten voor private initiatieven te steunen (bvb 
Roxane Degel voor Ecuador) of vragen van individuen die een actie ondernemen 
voor een grote internationale organisatie (bvb Patrick Vandereycken voor 
vredeseilanden). Het voorstel  om een post sponsoring op te nemen in het volgende 
meerjarenplan werd herhaaldelijk besproken. Het opmaken van criteria werd 
uitgesteld tot deze post verwezenlijkt zal zijn. 
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4. Advies meerjarenplan 2014-2019 
 
Internationale Samenwerking  
 
Op vraag van schepen Katrien Stroobants heeft de ALV van 24 oktober 2013 de 
werktekst voor het meerjarenplan Internationale Samenwerking besproken. 
 
Hieruit werd het volgende advies geformuleerd. 
 
ADVIES 
Het advies wordt opgesplitst in ‘troeven’ en ‘knelpunten’. Het steunt op het verslag 
van de ALV en op de nota ‘Aandachtspunten’ van de GRIS, een interne  nota 
overhandigd aan de schepen I.S. tijdens de installatievergadering van de GRIS. 
Deze wordt hier op het einde van de tekst mee opgenomen. 
 

A. TROEVEN 
Troef 1:  draagvlakversterking en continuïteit 
‘Een inclusief, geïntegreerd Noord-Zuidbeleid dat interdisciplinair en participatief van 
aard is staat centraal’ (Zie Actieplan 2) 
We onderschrijven ten volle de keuze voor de versterking van het draagvlak voor I.S. 
in de eigen gemeente door een geïntegreerd beleid gericht op externe en interne 
sensibilisatie. Dit kan de basis voor een dynamisch beleid I.S. in genoemde periode 
(Zie 1ste beleidskeuze). 
We stellen met genoegen vast dat er geen trendbreuk is in het beleid en er gekozen 
wordt voor een verderzetting van de lopende projecten (fairtrade, ethisch bankieren, 
vredesprijs e.a.) 
Troef 2:  financiële ondersteuning 
De visie uit troef 1 wordt 6 jaar lang ondersteund door een financiële garantie  van 
zowel de Noordwerking (Werkingstoelages e.a.) als  van de Zuidwerking 
(Projectsubsidies e.a.) 

- Dat het totale budget I.S. nominatief wordt verhoogd in tijden van besparing 
vinden we een sterk signaal. 

- De toename van met name de projectsubsidies, maakt een reële  
draagvlakverbreding van de werking van de GRIS mogelijk.  

- De creatie van een ‘nieuwe’ post sponsoring vergroot de mogelijkheid om 
initiatieven van Lubbekenaren financieel te ondersteunen.  

- De verhouding van de verschillende subsidieposten is naar onze inschatting 
correct.  

Troef 3:  logistieke ondersteuning 
Naast de financiële ondersteuning achten we de logistieke ondersteuning door de 
gemeente van cruciaal belang om zowel de initiatieven van de GRIS als van haar 
lidorganisaties aan te moedigen en te faciliteren. Deze belofte vinden we terug bij de 
tekst van Actieplan 1 en Actie 1.3. 
Troef 4:  keuze voor duurzaamheid 
De radicale keuze voor een duurzaam beleid op verschillende niveaus en op 
verschillende domeinen wordt zeer terecht omgezet in concrete actiepunten 
(fairtrade, ethisch bankieren, aankoopbeleid e.a.) Zie actieplan 5. 
 
B. KNELPUNTEN 
Knelpunt 1:  opsplitsing werkingskredieten en efficiënte aanwending  
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- De opsplitsing van de financiële posten voor werkingskredieten (aparte 
budgetten voor eigen werking GRIS en voor het fairtradelabel) houdt het 
gevaar in zich van over- en onder subsidiëring, m.a.w. van ongebruikte 
Budgets in de ene en onvoldoende middelen in de andere post. Een soepele 
omschakeling tussen de verschillende posten zou wenselijk zijn. 

- De wijze van beheren en besteden van deze gelden is belangrijk voor de 
efficiëntie van aanwending. Een voldoende mate van autonomie van de GRIS 
(bijvoorbeeld voor de besteding van de  werkingskredieten) is noodzakelijk 
voor een efficiënte toepassing. 

 
 
Knelpunt 2:  nobele intenties en concrete actiepunten 
Sommige beleidsprioriteiten en nobele intenties worden onvoldoende omgezet in 
concrete acties 

- Actieplan 2: samenwerking tussen de beleidsdomeinen wordt niet 
geconcretiseerd 

- Interne sensibilisatie van gemeentediensten wordt niet geconcretiseerd 
- Actieplan 4 (solidariteitsacties en multiculturele activiteiten) wordt enkel 

ingevuld door de uitreiking van de vredesprijs zonder verwijzing naar een te 
voeren vredesbeleid (cfr. Aandachtspunt 6 en 7) 

- De reeds gedane inspanningen ivm ethisch bankieren worden niet 
gehonoreerd in concrete maatregelen maar krijgen enkel een ‘overweging’ 
mee (cfr. Aandachtspunt 5) 

Knelpunt 3:  de sociale dimensie 
Zo sterk als het duurzaamheidverhaal doorklinkt in de tekst, zo zwak is het accent op 
het sociale aspect. (cfr.  Aandachtspunt 6 en 8) 

- Geen expliciete samenwerking met OCMW 
- Geen ondersteuning van projecten rond verdraagzaamheid  
- Opvang van (ook anderstalige) nieuwkomers, diversiteit in de aanwerving van 

personeel e.a. zijn niet in het beleidsplan opgenomen. 
Knelpunt 4:  de lange termijn ambities 
Het beleidsplan zet het werk van de vorige legislatuur verder maar zonder enige 
ambitie naar vernieuwing, uitbreiding of progressieve beleidskeuzes op langere 
termijn.  

- De afwezigheid van beleidsprioriteit 2 als langetermijnvisie betreuren we 

- De intentie om de ambtelijke ondersteuning te laten evolueren naar een 
beleidsondersteunende consulentenfunctie en het creëren van een vast 
aanspreekpunt I.S. blijft afwezig. Ook onze vraag naar voorkoming van 
versnippering in deze is niet opgenomen. De aanwezigheid van een 
ambtenaar op de vergaderingen is ruim onvoldoende  (zie Aandachtspunt 3) 

- Er is gekozen voor een vlakke lijn voor financies. Het idee van een groeipad is 
verlaten. 

Knelpunt 5: de autonomie van de GRIS 
De ambitie om alle adviesraden over dezelfde kam te scheren werd herhaalde malen 
als argument genoteerd, zonder dat dit in de tekst te lezen is. Deze ambitie kan 
evenwel nadelige gevolgen hebben voor de werking van de GRIS als ‘goede 
leerling’. Maatregelen om misbruiken in andere adviesraden tegen te gaan (bvb  
nood aan glasheldere communicatie over besteding financies) mogen niet leiden tot 
opheffing van de eigenheid en autonomie van de GRIS. 
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Bijlage 
Aandachtspunten Beleidsnota 2014-2019       

1. Financies 
- Groeipad  projectsubsidies aanhouden ( in verhouding tot de aanvragen?) 
- Behoud werkingstoelage (in verhouding tot de uitgaven) 
- Behoud vredesprijs ter stimulatie van een vredesbeleid 
- Noodhulp  in functie van de Lubbeekse betrokkenheid 
- Subsidiemogelijkheden van de hogere overheid  in de nieuwe beheer en 

beleidscyclus (BBC) 
 

2. Logistiek ondersteuning 
Behoud en verankering van de logistieke ondersteuning van de activiteiten van de 
GRIS en zijn lidorganisaties. 
 

3. Ambtelijke beleidsondersteuning 
Professionele ondersteuning op inhoudelijk en organisatorisch vlak via een 
deeltijdse inzet van een vast personeelslid, op langere termijn leidend tot een 
consulentenfunctie  
 

4. Lubbeek Fairtradegemeente 
Ondersteuning van de trekkersgroep  om het label te behalen en te behouden. 
 

5. Ethisch bankieren 
Opvolging van de eerder genomen informatieve initiatieven en omzetting in concrete 
actie (duurzame  spaar en beleggingsproducten) 
 

6.  Multiculturaliteit en diversiteit 
 
Een actieve samenwerking gemeente, scholen, OCMW, jeugddienst, sportdienst  en 
vrijwilligers om nieuwkomers te onthalen en te ondersteunen bij hun participatie aan 
het sociale leven in Lubbeek.   
 
Aandacht voor diversiteit bij de aanwerving van personeel, vrijwillige medewerkers 
en jobstudenten. 
Verdere ondersteuning en promotie van "Afrika filmfestival" 
 

7. Vredesbeleid 
Lubbeek vredesgemeente maken via gemeentelijke resolutie Pax Christi. Uitbouwen 
van een vredesbeleid via GRIS ,  onderwijs en jeugdverenigingen. 
 

8. Scholen en jeugdverenigingen 
Ondersteunen van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen (alle netten)  en 
jeugdverenigingen  mbt hun initiatieven I.S. 
 

9. Communicatie  en samenwerking 
Transparante communicatie  en stimulatie van de samenwerking omtrent de thema’s 
I.S.  

- tussen de verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen 
naar de bevolking toe via bestaand 
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5.Wie was er lid van de GRIS in 2013? 
 
 De GRIS verenigde in 2013 negen dertig personen.  
 
Er waren 13 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. , de duurzaamheidsambtenaar en enkele wisselende ambtenaren 
* Er waren ook 16 niet stemgerechtigde sympathiserende leden aangesloten, 
waarvan 4 uit het onderwijs. 
 
De 39 ingeschreven personen vertegenwoordigen: 
1. Negen Lokale Actiegroepen: 
 
-  11.11.11., Amnesty International, Broederlijk Delen, Roemeniëcomité, 
Vredeseilanden, Welzijnszorg en Wereldsolidariteit  
- Het Geleeg (fair trade, rechtvaardige voeding) en SIAL (steunpunt integratie 
asielzoekers Lubbeek)  
- Een vertegenwoordiger en actief medewerker van Artsen zonder Vakantie. 
 
2. Twee jeugdverenigingen 
 
3. De vijf Lubbeekse politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad en 
het OCMW Lubbeek. 
 
4. De vijf onderwijsinstellingen van Groot-Lubbeek. 
5. Acht organisaties uit de vierde pijler beweging 
 - Fifala – Mali 
 - Mwana Ukundwa- Rwanda  
 - Hands in Action – Filipijnen 
 - Bouworde – Nepal 
 - A tu Lado – Argentinië 
 - Vzw Kisangani – Congo 
 - Fairytale – Kenia 
 - Isimbi Rwanda 
 
Contactpersonen: 
 
Voorzitter 
Johan Flamez   Tel: 016/73 48 98 
johan.flamez@belgacom.net  
 
Ondervoorzitter 
Christine D’aes   Tel: 016/82 26 44 
cdaes@yucom.be  

mailto:johan.flamez@belgacom.net
mailto:cdaes@yucom.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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6.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 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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7. SIAL STEUNPUNT  INTEGRATIE  ASIELZOEKERS  LUBBEEK 
 
Contact: Christine D’aes. 
 
 
SIAL structuur en doelstellingen 
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 
officiële/professionele hulpverlening om de mensen naar te verwijzen en we 
begeleiden hen hierbij. 
 
SIAL biedt ondersteuning aan vluchtelingen met en zonder papieren en, voor het 
Nederlands, ook naar andere anderstalige nieuwkomers . Velen kennen we nog 
steeds van sinds hun toewijzing aan het OCMW van Lubbeek in het kader van het 
spreidingsplan (opgeheven sinds 2011). Ze wonen in Lubbeek, Tielt-Winge, Tienen, 
Waanrode,  Leuven, Oud-Heverlee, Leefdaal, Gent, Brussel , Antwerpen ... .Vooral 
door de mensen die verder weg zijn gaan wonen, worden we regelmatig telefonisch 
gecontacteerd voor informatie over sociale, administratieve, medische en juridische 
problemen. Dikwijls kunnen we verwijzen naar sociale diensten in hun eigen 
omgeving; soms zoeken we zelf antwoorden bij de verschillende juridische 
helpdesks. 
Langs de vluchtelingen komen we soms ook in contact met hulpvragen van 
autochtone Belgische mensen. Hierop gaan we in op dezelfde manier, steeds binnen 
de grenzen van onze mogelijkheden. 
De vrijwilligers communiceren hoofdzakelijk via mail. Op een nieuwsgroep kunnen 
mensen met een concreet engagement in de SIAL-werking, inschrijven. Naar de 
buitenwereld toe communiceert SIAL in de eerste plaats via het jaarverslag, zijn 
website en via mailings . De vaste afspraak op de les Nederlands op 
zaterdagmorgen in het Geleeg bood tot enkele maanden geleden een uitstekend 
overlegmoment en stond ook open voor iedereen die met onze werking wil 
kennismaken. Om belangrijke kwesties te bespreken worden er ad hoc 
overlegvergaderingen bijeengeroepen. 
Het Geleeg kan  jammer niet meer dienen als ontmoetingsplaats. Dank zij de 
parochie Sint Martinus hebben we weer een plaats ter beschikking gekregen om 
overleg te plegen, vluchtelingen met een hulpvraag te ontvangen en op vraag 
opnieuw Nederlandse lessen te organiseren. 
 
 
Tussen  verschillende vluchtelingenfamilies die elkaar hebben leren kennen via SIAL, 
is er dikwijls spontane onderlinge hulp en ondersteuning.  
Wij, vrijwilligers van SIAL, kunnen ook steeds beroep op hen doen voor hulp bij bv.  
verhuis, tolken, ... . 
Zij doen ook beroep op onze bijstand voor hun kennissen en vrienden - 
nieuwkomers.  
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Hun inbreng in ons werk betekent een grote meerwaarde 
 
SIAL is volledig onafhankelijk van elke politieke of ideologische organisatie. 
SIAL is stichtend lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VWV.  
SIAL werkt mee met de campagnes van Welzijnszorg tegen armoede en sociale 
uitsluiting. 
 
Middelen 
- De vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk. 
Een lokaal van het Parochiecentrum Sint Martinus worden gratis ter beschikking 
gesteld voor de lessen Nederlands en voor overlegmomenten. 
- SIAL is lid van de GRIS en doet jaarlijks een aanvraag tot terugbetaling van 
bepaalde werkingsonkosten: onkosten ontmoetingsavond  en materiaal voor de 
lessen Nederlands in het Geleeg: o.a. fotokopies, cursussen, .  
- SIAL is erkend door Vakantieparticipatie als armoedesteunpunt om 
daguitstappen en vakanties aan sterk verminderde prijs aan te bieden 
- Koning Boudewijn Stichting 
SIAL diende in 2007 een project in bij de Koning Boudewijn Stichting : een rollend 
fonds voor het verlenen van microkredieten zonder interest. 
In 2007 kreeg SIAL 5000 euro van het Armoedefonds van de KBS en richtte hiermee 
een rollend fonds op voor intrestvrije leningen aan vluchtelingen om zo meer 
mogelijkheden te bieden op het vlak van o.a. wonen, arbeid en opleiding. 
In september 2010 ontvingen we de tweede schijf van 5000 Euro. 
 
Giften tvv SIAL 2013: 
 
Totaal van 1390 Euro aan giften door particulieren, waarvan enkelen SIAL steunen 
met een vaste maandelijkse gift. 
1000 Euro Vredesprijs 2013 gemeente Lubbeek 
120 Euro Sint Franciscus school 2x begeleiding voormiddag over vluchtelingen.  
 
 
 
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 volmachthouders zijn: Magda Verbeelen, Jan Frederickx, Sara Derveaux en 
Christine D'aes 
 
De lessen Nederlands. 
Tot ongeveer de helft van 2013 jaar door organiseerde SIAL wekelijks  les 
Nederlands op zaterdag van 10u tot 12 u in  "Het Geleeg". 
Door minder vraag naar groepslessen en meer vraag naar individuele begeleiding 
voor volwassenen en huistaakbegeleiding voor de kinderen, is dit aanbod (voorlopig) 
gestopt. In principe kunnen ze herbeginnen indien er weer nood aan zou komen.  
De lessen staan open voor iedereen die Nederlands wil leren, aangepast aan het 
niveau. 
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We maken er een punt van eer van om ook de baby's en kindjes van onze 
“studenten” te ontvangen. Vroeger apart, nadien in dezelfde ruimte. 
Dit jaar was er vooral belangstelling van enkele mensen zonder papieren en van 
jonge moeders met hun baby. Geen van beide categorieën kunnen immers terecht in 
het gewone onderwijs. 
 
De lessen vormen door hun vast ritme en plaats een ontmoetingsmoment en een 
steunpunt voor de rest van de werking van SIAL. Het belang van de lessen reikt 

verder dan het aanleren van de taal.   
Sinds het wegvallen ervan moeten we andere momenten zoeken voor onderling 
overleg. 
De hulpvragen bereiken ons nu hoofdzakelijk telefonisch. 
We gaan  op huisbezoek of spraken vroeger af in het Geleeg, vanaf nu zal dat dus in 
het Parochiecentrum zijn.   
 
 
Doordat geen enkele instantie lessen Nederlands organiseert, waarbij baby's bij de 
moeder toegelaten zijn en er tegelijk opvang voor kleine kinderen voorzien wordt, 
dreigt voor jonge moeders een soms jarenlang durend isolement.  Al onze oproepen 
naar Provincie, Kind & gezin, Huis van het Nederlands, ... kregen hetzelfde 
antwoord: er moet beroep gedaan worden op kinderopvang. Dit is soms praktisch 
onmogelijk: zo er al een plaats in een crèche gevonden wordt, moeten alle 
verplaatsingen gebeuren met het openbaar vervoer en dan is een haalbaar traject 
thuis- crèche-onderwijssite  en terug, dikwijls niet mogelijk.  
SIAL organiseert al 12 jaar lessen Nederlands. De mama's met baby's storen 
hoegenaamd niet en de kleine kinderen passeren enkele aangename uurtjes met 
Mama/Papa in de buurt. Als het zònder financiële middelen wel kan, waarom dan 
niet mèt? 
Ook dit jaar hebben we het dit probleem aan verschillende instanties,  ambtenaren 
en politici voorgelegd. 
 
Materiële hulp 
- In natura: kleding, beddengoed, matrassen, huishoudgerief, schoolbenodigdheden, 
babygerief en meubilair werden ingezameld en verdeeld door SIAL-leden en door de 
vluchtelingen  
Hulp bij verhuis en bijeenzoeken en bezorgen van meubilair voor de nieuwe woonst 
van enkele gezinnen 
-Vervoer naar het hospitaal, de huisarts, de werkgever, les Nederlands, de winkel 
(maandinkopen met de auto voor grote gezinnen), de school (ouderavonden), 
consultatie Kind en Gezin, culturele uitstappen, ... 
-Aankoop in het groot van appels, peren  bij producenten van onze streek, en 
levering  aan de vluchtelingen en andere Lubbekenaren die het zonder auto en met 
weinig financiële middelen moeten stellen. Zoals vorige jaar, hebben we ook dit jaar 
omwille van de toegenomen armoede, het fruit voor sommige families gratis bedeeld 
i.p.v. (aan kostprijs) doorverkocht.  
   Financiële steun: 
Belangrijk: de financiële steun is voorbehouden voor personen en gezinnen met 
beperkte financiële middelen. Hierbij speelt het inkomen een rol, maar ook de 
afbetaling van schulden uit een verleden met werkloosheid, ziekte, illegaal verblijf ...  
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- voor de kinderen: extra uitgaven voor sport en cultuur, binnen of buiten de school 
(o.a. bosklassen, zeeklassen), speelpleinen.  
- voor de volwassenen: tussenkomst in onkosten van scholing, opleiding, sport en 
participatie aan het verenigingsleven  
- dringende humanitaire hulp: vooral aan mensen die tijdelijk zonder wettig verblijf 
vallen. 
- Enkele gezinnen en alleenstaanden, die een definitieve verblijfsvergunning 
bekwamen, kregen een tussenkomst van 30 Euro, voor de betaling van de eerste 
premie voor een familiale verzekering. Iedereen krijgt individuele info en begeleiding 
voor het afsluiten van dit contract. 
- Renteloze leningen: Dank zij het fonds van de Koning Boudewijnstichting konden 
we ook dit jaar tientallen intrest loze leningen geven aan enkele families en 
alleenstaanden:  schoolkosten, opleidingen, energiekosten, huurwaarborgen, 
woning- en brandverzekering, afbetaling schulden aan deurwaarder... 
Ook  ondertussen meerderjarig geworden vluchtelingen, die contact blijven houden 
met hun ex-voogd-SIAL-vrijwilliger, genieten van deze hulp.  
De basis voor een renteloze lenig is het persoonlijk contact waarbinnen de 
beoordeling van de noodzaak en de kansen op terugbetaling gebeurt. 
In 2013 leende SIAL sommen van 32 Euro tot 1300 Euro aan alleenstaanden en 
gezinnen. De terugbetaling loopt over het algemeen vlot. Bij enkele families loopt het 
zeer moeizaam door hun zeer precaire sociale en financiële situatie. 
 
Sociale hulp 
.Werk  
- De zoektocht naar werk is, samen met de zoektocht naar huisvesting, de meest 
confronterende in zake xenofobe en ronduit racistische reacties en vooroordelen. 
Morele ondersteuning om niet op te geven, en coachen in het  (beheerst) reageren 
op afwijzingen en beledigingen, is het voornaamste dat je de mensen kan bieden. 
Zelfs mensen met een definitieve verblijfsvergunning en zelfs de Belgische 
nationaliteit, hebben het zeer moeilijk om aan een job te geraken. 
Tewerkstelling via dienstencheques biedt een uitkomst voor laaggeschoolden, op 
voorwaarde dat ze jong en sterk zijn! 
- Enkele hoog opgeleide vluchtelingen werden doorverwezen naar “VIA Educatie” 
voor hulp bij erkenning van diploma's en advies voor opleidingen. 
 
.Verenigingsleven 
Met begeleiding van SIAL-vrijwilligers konden kinderen en volwassenen aansluiting 
vinden bij de voetbalploeg van Lubbeek. Ze zijn er allemaal goed “ingeburgerd”! 
In Leuven is “Leren Ondernemen” een zeer warme plek voor onthaal en begeleiding 
van mensen in armoede en met psychosociale problemen: de Sociale kruidenier en 
de Babybabbel werden zeer gewaardeerd door de mensen die we naar deze 
organisatie begeleidden. 
  
.Medisch 
- Afspraken met medici en paramedici (tandarts, kinesist, thuisverpleegkundige) en 
begeleiding tijdens de consultatie indien nodig en gewenst door de patiënt. 
- Hulp bij de communicatie met de medische hulpverleners. Een bijzonder probleem 
blijft nog steeds het beheersen van de kosten: er is onvoldoende aandacht vanwege 
vele medici, paramedici en administratieve medewerkers van de ziekenhuizen voor 
de uiterst beperkte financiële draagkracht van mensen met een minimuminkomen. 
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Dure behandelingen, medicatie en/of onderzoeken met een beperkte of onbestaande 
terugbetaling door de mutualiteit, worden zonder waarschuwing of overleg toegepast. 
SIAL gaat  zoveel mogelijk mee om een behandelingsplan af te spreken in 
overeenstemming met de financiële draagkracht. 
Dit jaar begeleidden we enkele zwaar zieke mensen, in het lange traject van 
diagnose, operatie(s), chemotherapie, revalidatie. Onze aanwezigheid als 
vertrouwenspersoon bleek zeer noodzakelijk  voor de communicatie met de 
zorgverstrekkers met name  het onderhouden of herstellen van de vertrouwensrelatie 
tussen zorgverstrekkers en patiënt. Ook voor de morele steun en het opvangen van 
de familiale problemen door  ziekte van een van de ouders hielpen we met 
organisatie van professionele thuiszorg en met eigen inzet voor kinderoppas. 
- Bij zwangerschap en geboorte: in contact brengen met gynaecologe en met De 
Bakermat voor nazorg thuis. 
- Opvolging van de therapeutische voorschriften en de eventuele problemen in  
verband met traditionele overtuigingen en regels hieromtrent. Uitleg bij de bijsluiters 
van geneesmiddelen. 
- Contacten en opvolgen van consultaties bij Kind &Gezin 
- Informatie aan artsen en ziekenhuizen voor hulp aan mensen die niet aangesloten 
zijn bij een mutualiteit omwille van illegaal verblijf of voor wie de terugbetaling door 
FEDASIL moet gebeuren. Ondersteuning door het medisch steunpunt van het 
Kruispunt Migratie was hierbij een onontbeerlijke hulp. 
De omslachtige procedures maken het soms moeilijk om medische hulp te vinden. 
 
.Administratief:  
- Hulp bij invullen van allerhande documenten, bij het begin van het schooljaar bv. 
Hulp bij contacten met gemeentelijke administratie, politie, bankinstelling, OCMW, 
sociaal verhuurkantoor, kinderbijslag, .. . Waar mogelijk verwijzen we de mensen 
hiervoor naar het plaatselijk OCMW of CAW of werken we samen met deze diensten. 
- Contactpersoon voor sociale dienst van ziekenhuis. 
- We worden in verschillende OCMW's nog steeds geconfronteerd  met een 
hardnekkige  probleem:   sommige cliënten krijgen  op hun hulpvraag een mondeling 
negatief antwoord van de maatschappelijk werker, zonder dat de vraag geregistreerd 
wordt. Zo geraakt de vraag dus niet tot bij het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst of de OCMW-raad.  De mensen kunnen in dat geval ook niet in beroep gaan 
tegen de  weigering, vermits de vraag niet officieel gesteld werd en ze dus ook geen 
officiële weigering krijgen. Wij maakten met hen een nieuwe afspraak om de vraag te 
laten registreren en ze op te volgen. 
- Ook dit jaar hielpen we weer enkele personen en gezinnen wiens verblijf na vele 
jaren in de illegaliteit, geregulariseerd werd, of die een erkenning als vluchteling 
verkregen.  We begeleidden niet alleen de weg naar onthaalbureaus voor 
inburgering, maar ook naar gemeente, bank, mutualiteit, werk, VDAB, kindergeld, 
SVK en Sociale huisvestingsmaatschappij, ... : de wondere wereld van de wereld mèt 
papieren is er een van werk,  sociale zekerheid en veel mogelijkheden, op 
voorwaarde dat men de regels en de wegen kent en volgt. 
 
Juridisch: 
- optreden als vertrouwenspersoon in het contact met de politie.  
- Opvolgen van de klacht bij het bevoegde politiecollege, het Comité P en het CGKR 
wegens willekeurige aanhouding en opsluiting door politieagenten, van enkele 
erkende vluchtelingen, onder bedreiging van terugsturen naar het land vanwaar ze 
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gevlucht zijn; dit gebeurde in een buurgemeente van Lubbeek. Deze klacht wordt 
nog steeds verder opgevolgd door het CGKR, dat enkele overlegmomenten 
organiseerde met het slachtoffer, waarbij SIAL betrokken bleef als 
vertrouwenspersoon.  
In de steden is het veelvuldig op straat en op het openbaar vervoer door 
politieagenten gecontroleerd worden op identiteitsdocumenten en zelfs gefouilleerd 
worden, een nog steeds weerkerende klacht van vooral mannen, jong en oud. Het 
gebeurt dikwijls dan ook nog op een onbeleefde manier en wordt dus als zeer 
vernederend ervaren. Meestal zijn de mensen veel te bang om nog maar een klacht 
te overwegen. 
- Hulp bij het zoeken van een advocaat voor de asielprocedure of voor het in beroep 
gaan tegen een beslissing van een OCMW.  
- Hulp bij de communicatie met de advocaat: 
In vele gevallen is de situatie zeer complex en helpen we de cliënt om de nodige 
administratieve stappen te zetten, die door de advocaat gevraagd worden en om de 
nodige documenten te verzamelen.  
-Contacten met het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen 
(CGVS) voor info en voor het verkrijgen van documenten. 
-Als vertrouwenspersoon meegaan naar het verhoor op het Commissariaat Generaal 
voor Vluchtelingen en Staatlozen en naar de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen 
(RVV) 
- We werkten actief mee aan de ondersteuning van dossiers met het Belgisch Comité 
voor Hulp aan Vluchtelingen (bchv). 
 
We worden frequent geconfronteerd  met inconsequenties in de asielwetgeving en 
de vreemdelingenwetgeving in het algemeen. Gemeenten moeten bv. de kinderen 
van een vreemdeling inschrijven als “niet verwant”, zolang de voorgeschreven 
documenten niet kunnen voorgelegd worden, zelfs als de verwantschap met DNA-
testen is bewezen en de toegang tot het Belgisch grondgebied op basis hiervan is 
gegeven! 
Sommige elementen van de asielprocedure leiden automatisch tot tijdelijke periodes 
van illegaal verblijf. Werk moet dan worden stopgezet - en kan niet zo maar terug 
opgenomen worden nadien -,  maar kosten van huur, energie, levensonderhoud... 
lopen verder. Het voortdurend risico op gedwongen repatriëring creëert angst en 
gezondheidsproblemen. 
 
.School: 
- Hulp bij het zoeken naar een onderwijsinstelling.  
Onder leiding van het schoolteam van GBS Pellenberg, hielpen we met de overgang 
van twee leerlingen met specifieke leermoeilijkheden naar een meer aangepaste 
onderwijsinstelling. Daarna bleven we deze leerlingen volgen en gaven feedback aan 
de GBS Pellenberg. 
- Communicatie met de school i.v.m. kinderopvang, maaltijden, turnlessen, 
buitenschoolse activiteiten, contactpersoon voor het CLB. 
- Begeleiding op oudercontactavonden. 
- Begeleiding van huistaken:  
Was in 2013  een heel belangrijke, continue activiteit voor enkele mensen van SIAL 
in intensieve samenwerking met buren en kennissen .van de betrokken families  
 
In alle scholen is er een grote zorg en engagement van het hele schoolteam.   
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Studietoelagen: we legden aan de Vlaamse ombudsdienst het administratief 
probleem voor dat de ouders hun inkomstbewijzen van de laatste twee jaar moeten 
kunnen voorleggen. Voor erkende vluchtelingen of nieuwkomers door 
gezinshereniging is dat dikwijls niet mogelijk, doordat in het herkomstland geen 
fiscale documenten bestaan. De Ombudsman heeft dit probleem aangekaart en het 
overleg om hiervoor een oplossing te zoeken is nog steeds lopende. 
 
Het verbod op religieuze symbolen in het GO! en op de hoofddoek in het Vrij 
Onderwijs. 
Het GO! Redingenhof heeft voor dit schooljaar de wettelijk voorziene uitzondering 
goedgekeurd om het dragen van de hoofddoek toe te laten voor meisjes die die ook 
het schooljaar ervoor droegen. Het valt af te wachten of dit ook volgend schooljaar 
zal kunnen. 
In onze ervaring “verdwijnt” de hoofddoek meestal vanzelf in de loop van de jaren dat 
de mensen hier zijn. Het verbod maakt een probleem waar er geen is. Families waar 
de vrouwen onderdrukt worden – want daar pretendeert men toch vooral iets tegen 
te willen doen – gaan niet ten goede veranderen door dat verbod. In tegendeel: in die 
conservatieve milieus zullen de meisjes en vrouwen juist nog minder de kans krijgen 
zich maatschappelijk en intellectueel te ontplooien. 
Iemand van SIAL schreef er de leiding van het GO! over aan, maar kreeg nooit 
antwoord.  
 
Huisvesting  
De hoop dat de toetreding tot het SVK door Lubbeek sommige families alsnog zou 
toelaten om in Lubbeek te (blijven) wonen bleek ijdel: het aanbod is veel kleiner dan 
de vraag, vooral voor grote gezinnen, zodat de wachttijden veel te lang zijn. 
We blijven ook hopen dat er ooit een respectabel aanbod van sociale huurwoningen 
gerealiseerd wordt in Lubbeek! 
 
Dank zij het onderverhuren (tegen de volledige huurprijs en alle kosten) van een 
grote woning in Pellenberg door het OCMW van Lubbeek, kan een erkende 
vluchteling, inwoner van Lubbeek met zijn familie in Lubbeek blijven wonen. 
Deze “logistieke” ondersteuning door het OCMW betekent heel veel voor deze 
familie. 
 
De opstart van een Lokaal Opvang Initiatief (LOI) is andermaal mislukt en ook een 
voorstel voor resettlement of hervestiging, stierf een vroege dood.  
Een voorstel om erkende jonge vluchtelingen te huisvesten en op weg te helpen naar 
een zelfstandig leven, werd zelfs nooit besproken.  
Het huis dat voor een van deze projecten moest dienen wordt alweer verkocht, zodat 
het niet erg waarschijnlijk is dat Lubbeek in de nabije toekomst eindelijk een stukje 
verantwoordelijkheid zal opnemen in het huisvesten en begeleiden van vluchtelingen.  
Wij zijn zeer ontgoocheld dat men niet ten minste het huis behouden heeft – het kon 
voorlopig gewoon verhuurd worden. Dan zou een volgende kandidatuur voor 
hervestiging tenminste een kans gemaakt hebben.  
 
SIAL had graag meegewerkt aan een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen  
voor lokale initiatieven voor huisvesting voor erkende vluchtelingen.  
Maar dat is dus nu uitgesloten. 
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Nationaliteit: 
Enkele personen en families werden dit jaar Belg; 
Voor een volledige informatie over de nieuwe nationaliteitswet zie 
http://www.allrights.be/nl/het-wordt-veel-moeilijker-om-belg-te-worden. We vermelden 
hier alleen dat voor grote gezinnen de kost van 150 Euro per persoon wel een zeer 
zware belasting vormt. 
 
Contact en samenwerking met het OCMW van Lubbeek  
We signaleren  diverse noden en problemen aan de sociale dienst en aan het beleid 
en proberen mee te werken mee aan het oplossen ervan. 
 
Alle openbare vergaderingen van de OCMW-Raad  worden bijgewoond door 
minstens 1 vrijwilliger van SIAL, om zich te informeren over het beleid. 
 
.Knelpunten: 
 
- Of de contacten met de sociale dienst goed of stroef verliepen, was sterk 
afhankelijk van het feit met wie van de sociale assistenten werd samengewerkt. 
Zo worden bepaalde families goed en correct geholpen en gesteund en andere in de 
steek gelaten en zo zelfs dieper in de schuldenspiraal gestort. 
 
- Het OCMW van Lubbeek stuurde dit jaar een deurwaarder naar een  gezin om 
openstaande schulden bij het OCMW van Lubbeek te vorderen. 
In principe is het een goede zaak dat een OCMW alles doet om hardnekkige 
wanbetalers te dwingen hun schulden te betalen.  
Maar in dit geval ging het om een gezin dat al schulden had bij de bank en waar door 
zware gezondheidsproblemen het gezinsinkomen drastisch gedaald was. De situatie 
was perfect gekend bij de sociale dienst.  
SIAL heeft de schuld onmiddellijk afbetaald bij de deurwaarder om boedelbeslag plus 
de daaruit voortvloeiende bijkomende enorme kosten te voorkomen.  
De vertrouwensbreuk tussen deze familie en het OCMW is zeer groot. 
Zijn er nog meer dergelijke drama's gebeurd?? 
Als “klant” van de deurwaarder waren we ook even “ervaringsdeskundige” hoe het is 
om vernederend en respectloos behandeld te worden als je de schuld komt 
afbetalen. 
Voor ons wel even overdonderend, maar wat moet dat zijn voor iemand die zelf echt 
diep in de ellende zit? 
Deze deurwaarder wordt aangesteld door het OCMW. We hebben hen woordelijk het 
relaas gedaan van de onbeschofte “ontvangst” op het kantoor.  
We kregen het adres waar we met onze klacht terecht konden. 
Gaat het OCMW Lubbeek nog verder werken met dit kantoor? 
 
 
 
- Openbare zittingen van de OCMW-raad: nog steeds kwam het overleg over grote 
en kleine beleidskwesties  nauwelijks aan bod  in de openbare zittingen.  Nagenoeg 
het gehele sociale beleid  werd blijkbaar in de beslotenheid gevoerd. In het vast 
Bureau? Informeel? 

http://www.allrights.be/nl/het-wordt-veel-moeilijker-om-belg-te-worden


28 

 

 De openbaarheid van bestuur komt in het gedrang: de burger weet niet wat er door 
wie over wat beslist wordt, zo kan hij er ook geen informatie over inwinnen. 
- De aanpassingsmoeilijkheden van erkende of geregulariseerde asielzoekers 
worden nog dikwijls onderschat. 
- Voedselbedeling: De groeiende armoede zorgt voor een toegenomen vraag naar 
voedselpakketten bij  organisaties zoals Bezorgd Om Mensen te Tienen. Zij geven 3x 
per week 350 pakketten verse voedingswaren plus 1 x per maand een groot pakket 
“droge voeding”. In Lubbeek is er voor echt behoeftige mensen geen echte 
voedselhulp. De bedeling van 2 x per jaar pakketten van niet bederfbare etenswaren 
is zeer welkom, maar ruim onvoldoende. Wij blijven ook pleiten voor een 
samenstelling van die pakketten met uitsluitend gezonde  basisingrediënten en niet, 
zoals dit jaar  o.a. blikken vruchtensla op suikerstroop.  
Indien de inspanning om zelf een continue voedselbedeling te organiseren in 
Lubbeek, niet in verhouding zou staan tot het aantal behoeftigen, zou Lubbeek  een 
financiële en/of logistieke steun kunnen overwegen aan de BOM Tienen, in ruil voor 
de voedselpakketten die sommige inwoners van Lubbeek daar nu al krijgen en die 
nog meer Lubbekenaren eigenlijk heel hard nodig hebben. 
 
- Lokaal Sociaal Beleid: 
Zo de  dialoog Gemeente-OCMW-lokale actoren (doel van het Lokaal Sociaal Beleid: 
LSB) al heeft gefunctioneerd, hebben wij daar alleszins weer niets van ondervonden  
De leiding van het werk rond de verwezenlijking van een Sociaal huis, als doel van 
een  Lokaal Sociaal Beleid, ligt bij het OCMW. 
Jammer genoeg werd dit jaar weer de kans  gemist voor een duurzame en open 
uitwisseling van ideeën en een betere samenwerking tussen alle sociale actoren.  
 
- De deelname van kinderen van vluchtelingen en andere kansarmen aan 
grabbelpas en vakantieopvang door L-Kids: de regeling, die een tegemoetkoming 
inhield langs het fonds “socio-culturele participatie”, is financieel ruim onvoldoende 
om hen te kunnen laten deelnemen, en ook dit jaar was er geen vervoer voorzien.  
Van een gezin in Pellenberg werden een aantal kinderen ingeschreven in de 
speelpleinen van Don Bosco in Oud Heverlee. Het is goedkoop, vervoer is 
inbegrepen (de kinderen vertrokken vanuit Leuven) en zeer soepel: eens 
ingeschreven kom je wanneer je wil en je krijgt een factuur op het einde van elke 
maand. Een inspiratie voor Lubbeek, in samenwerking met enkele omliggende 
gemeenten? 
 
We zullen met dezelfde positieve, kritische ingesteldheid als vroeger het beleid van 
de  Raad voor Maatschappelijk welzijn proberen te volgen. SIAL hoopt dat het beleid 
duidelijk focust op het ondersteunen en vergroten van de mogelijkheden van de 
inwoners van Lubbeek die lijden onder armoede en psychosociale problemen; dat de 
raadsleden een kritische waakzaamheid aan de dag zullen leggen, in het bijzonder 
voor de besluitvorming over alle aspecten van het sociaal OCMW-beleid èn voor het 
bewaken van de openbaarheid van bestuur.  
 
SIAL in de wereld 
- Lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VwV) 
 
*Deelname aan platforms en ALV: 
ALV Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 22 maart 
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Platform Standpuntbepaling: 30 mei en 12 september 
Platform Beleid en Beweging: 24 oktober en 12 december 
Platform Individuele begeleiding: 24 oktober 
* 13 juni: hoogtepunt van de succesvolle actie tegen de geplande hervorming van de 
juridische bijstand. 
*Wereldvluchtelingendag 20 juni : Vluchtelingenwerk zette ook in 2013  samen met 
heel wat andere Belgische organisaties en met het UNHCR, wereldvluchtelingendag 
in de kijker. Van 7u tot 9u werden er in verschillende stations flyers uitgedeeld, dit 
jaar samen met een snoepje en de tekst: “1 minuut. Jouw snoep is op. Ondertussen 
moesten 8 mensen vluchten, de helft zijn kinderen”.  SIAL coördineerde de actie te 
Leuven.  
De krant Metro wijdde die dag een middenpagina aan getuigenissen van 
vluchtelingen. 
* tientallen vragen aan de juridische helpdesk (samenwerking tussen 
Vluchtelingenwerk en het Centrum Migratie-Integratie) over asielprocedure, rechten 
van mensen zonder papieren, gezinshereniging, werk en opleiding, regularisatie, ...  
*SIAL kreeg een exemplaar van het jaarverslag van Vluchtelingenwerk  (te 
raadplegen op www.vluchtelingenwerk.be/actueel ) 
*SIAL neemt deel aan de campagne  “Gastvrije gemeente” 
Op 22 november werden de “awards” uitgereikt. Een boeiende avond met een 
opmerkelijke getuigenis van een Chileense asielzoeker uit de tachtiger jaren, die 
vertelde over de rode loper die toen werd uitgerold – letterlijk, op de luchthaven! - 
toen hij met een van de  eerste contingenten vluchtelingen toekwam met zijn familie. 
Een pijnlijker contrast met de “ontvangst” dezer dagen is niet denkbaar. 
 
- 24 januari: deelname aan Presentatiedag armoede Provincie Vlaams Brabant 
- 15/03/2013 Deelname aan colloquium van Progress Lawyers Network 'Opsluiten en 
de sleutel weggooien?' Zin en onzin van de gevangenis' 
- 19/10/2013 De soepactie van 11 11 11 was een gelegenheid om het thema 
solidariteit te bespreken in de contacten met de vluchtelingenfamilies en zo ons 
engagement tegenover hen in een breder kader te plaatsen. 
- 10 november: ontvangst van de Vredesprijs van de gemeente Lubbeek, op 
voordracht van de ALV van de GRIS. 
- Lid van de GRIS Lubbeek 
Actieve deelname aan  elke Algemenen Ledenvergadering met toelichten van onze  
werking en algemeen vluchtelingennieuws. 
 
De Opvangcrisis 
Ook dit jaar speelde Vluchtelingenwerk Vlaanderen een belangrijke sturende, 
coördinerende en actieve rol: sinds jaren bemannen  ze het soep-infopunt, waar 
nieuwe asielzoekers terecht kunnen voor een eerste onthaal met soep en 
basisinformatie.  
 Een groot aantal mensen, die vroeger recht hadden op opvang , worden daar nu 
met de nieuwe opvangwet van uitgesloten. 
De “oplossing” van de opvangcrisis heeft op die manier wel heel schrijnende 
gevolgen. 
Vorming: 
Behalve de deelname aan de seminaries en colloquia: opvolgen van de 
nieuwsbrieven van  Kruispunt Migratie-Integratie en VWV (Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen) over vreemdelingenrecht, diagon@@l,  e-fugee, medimmigrant 

http://www.vluchtelingenwerk.be/actueel
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nieuwsbrief, terugkeerpraktijk, nieuwsbrieven van het Belgisch Comité voor Hulp aan 
Vluchtelingen, briefing door Vluchtelingenwerk over de actualiteit, Kinderen zonder 
papieren, KMS (Kerkwerk multicultureel samenleven), Foyer vzw, Progress Law, Pax 
Christi.  
 
 
BESLUITEN 
 
De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting blijven centraal staan in ons werk. 
 
 
 
Maatschappelijke context: 
 
Wetswijzigingen m.b.t. de opvangwet, de wet op gezinshereniging, wetten en 
instructies over meervoudige asielaanvragen,  humanitaire en medische 
regularisaties, maakten de situatie van zeer veel vluchtelingen hoe langer hoe 
moeilijker en pijnlijker. Ze leuken alleen de cijfers op voor wie alle nieuws over 
minder "instroom" en  meer "uitstroom" per definitie goed nieuws is. 
Ondertussen blijven we wachten op noodzakelijke wetten om een oplossing te 
bieden voor o.a. 
- mensen die officieel Staatloos zijn, maar daar geen rechten kunnen uit putten. 
-  mensen die "onverwijderbaar" zijn (bv. indien het herkomstland weigert hen terug 
op te nemen, bv. sommige etnische minderheden in Afrikaanse en Aziatische 
landen),  
 
Deze en andere “protection gaps” in de asielwetgeving worden aangekaart bij het 
beleid door Vluchtelingenwerk Vlaanderen, samen met andere NGO's. 
 
- Jonge asielzoekers die op hun 18-de verjaardag plots de begeleiding van hun 
voogd en de bescherming verliezen die ze hadden als minderjarige,  
 
Ook de implementatie van Europese regels betreffende bv. toegang tot de 
asielprocedure of "Het hoger belang van het kind" is  nog steeds niet gebeurd. 
(http://www.progresslaw.net/index.php?pg=520&id=927&lns=1). 
 
 
 
We bleven geconfronteerd  met de problematiek van mensen zonder papieren: 
overleven zonder arbeidsvergunning van onzeker zwart werk, in  voortdurende angst 
om opgepakt en opgesloten te worden. Gelukkig kregen ook dit jaar enkelen onder 
hen  een verblijfsvergunning. Zij vonden werk en kunnen eindelijk aan hun toekomst 
bouwen. Diegenen die toevallig niet binnen de zeer arbitraire criteria voor het 
verlenen van regularisatie vallen, blijven voorlopig tot hun miserabel leven 
veroordeeld. De signalen  vanuit de politieke wereld blijven weinig bemoedigend.   
Exacte cijfers over mensen in onwettig verblijf zijn per definitie moeilijk te kennen 
maar het valt te vrezen dat het aantal van die rechtelozen zal toenemen.   Het 
opjagen van mensen in illegaal verblijf, de – reeds deels gelukte - pogingen om de 
officiële hulpverlening te doen samenwerken met de Dienst Vreemdelingenzaken  in 
de “terugkeertrajecten”,  doet mensen onderduiken en houdt hen tegen om langs 

http://www.progresslaw.net/index.php?pg=520&id=927&lns=1
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wettelijke weg een oplossing te zoeken. De daaruit voortvloeiende "overlast", wordt 
dan weer koren op de molen van diegenen die nog meer repressie en meedogenloze 
exemplarische uitwijzingen voorstaan. 
 
In de loop van 2013 bleven de vrijwilligers van SIAL voor de Nederlandse les, de 
huistaakbegeleiding en de sociale begeleiding, verantwoordelijkheid opnemen. 
Voor de medewerkers van SIAL betekende 2013  een verdieping van de contacten 
met de families en alleenstaande personen, die we al zo lang kennen, met hun 
respectievelijke culturele achtergrond. We verwelkomden  enkele  vluchtelingen die 
we ontmoetten als vrienden en kennissen van onze “oud-komers”. 
Bij sommige SIAL-vrijwilligers zijn de mensen ook bij hen thuis welkom om samen te 
eten, te praten, feest te vieren, … 
Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, vertellen alle vluchtelingen die we 
kennen  ons, dat ze warm onthaald zijn door hun buren en over de blijvende goede 
verstandhouding met hen.  
We willen ons verder inzetten voor individuele hulpverlening, maar ook  streven 
naar structurele verbeteringen. We willen de mechanismen van sociale uitsluiting 
aankaarten bij bestuurlijke instanties, CAW's, politieke partijen en mandatarissen, 
vakbonden, grote organisaties zoals Vluchtelingenwerk en Kruispunt M-I en ngo's 
zoals Welzijnszorg.  
 
Onze dank gaat dit jaar speciaal uit naar 
 
Het Gemeentebestuur van Lubbeek voor de toekenning van de Vredesprijs 2013  
De Dienst Bevolking van het gemeentehuis van Lubbeek voor de vriendelijke 
dienstverlening 
De Bibliotheek van Lubbeek voor het vriendelijk onthaal 
Enkele maatschappelijk werkers van het OCMW van Lubbeek voor hun grote inzet 
en betrokkenheid. 
De dienst Vluchtelingenonthaal van het CAW Leuven, voor de deskundige, 
vriendelijke en correcte dienstverlening  
De scholen van Groot Lubbeek, de middelbare scholen in de regio, voor de inzet 
van hun leerkrachten en directies  
 Vele medische en paramedische hulpverleners, in Lubbeek, Leuven, Tielt-Winge 
en Tienen voor hun toewijding, beschikbaarheid en generositeit  
 EH Gekiere van het Geleeg voor zijn warme en genereuze onthaal 
 E.H. Luc Thiry, en naar Mariette van het Parochiecentrum Sint Martinus voor de 
praktische regelingen om een lokaal te gebruiken voor lessen, overleg en ontmoeting 
 
Juristen en advocaten die correct en met grote inzet en toewijding hun werk deden 
en dikwijls ook buiten hun officiële opdracht, belangeloos beschikbaar waren voor  
advies 
 
Wij bedanken alle personen en organisaties die financieel of op enigerlei andere 
wijze hielpen bij het onthaal van vluchtelingen en andere kansarmen in Lubbeek en 
elders. 
Dank speciaal aan alle Lubbekenaren met een gastvrij en warm hart! 
 
De SIAL-groep 
 



32 

 

 
De web site van de GRIS www.grislubbeek.be bevat een link naar 
http://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligers/ (website is momenteel nog steeds toe 
aan een update – wordt aan gewerkt - ) 
 (www.SIAL.tk is niet meer actief)  
nieuw rekeningnummer:  BE68 7340 3583 4334 op naam van SIAL 
 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligers/
http://www.sial.tk/
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8. Jaarverslag 2013 van 11-Groep Lubbeek 
 
Contactpersoon: Pieter Laga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ik kook van woede!-campagne 2013 in Lubbeek 
 
Lubbeek zette weer zijn beste beentje voor tijdens de actieperiode: 
 
- Op zondag 10 november was er het Sint-Maartensvuur door de Scouts en 
KLJ Lubbeek en Amnestygroep Lubbeek. Dat is een gezellig kampvuur met hapjes 
en drankjes waar iedereen welkom is, in de scoutslokalen van Lubbeek. Om 21 uur 
werd de Vredesprijs uitgereikt. 
 Opbrengst: € 825 
- Op maandag 11 november serveerden de Scouts en Gidsen van St-Kwinten 
Linden heerlijke spaghetti voor alle inwoners en hun gezin op de jaarlijkse 
spaghettislag. Recordopbrengst: € 4.901,80. 
- De leerlingen van de 5e en 6e klas van de Vrije Basisschool ‘De Linde’ stapten 
op vrijdag 15/11 hun jaarlijkse voettocht, gesponsord door ouders, familieleden, 
vrienden en buren. Ze wandelden onder een stralende herfstzon bijna 8 km. Het 
jaarthema ‘Ik kook van woede!’ werd tijdens de lessen godsdienst besproken. Ze 
verzamelden zo 825,50 euro. 
-  Tijdens de eerste twee weken van november werden in 5 bakkerijen van Lubbeek 
nagenoeg 4680 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 239 pakjes stiften, 290 soepreceptenboekjes en 433 
wenskaarten. 
 
 
 
 
 
2. Waarover ging de 11.11.11-actie 2013? 
 
Campagne 2013: Omdat Honger een Onrecht Is 
 
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.  
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Samen met een brede coalitie van ngo's voert 11.11.11 twee jaar campagne over het 
'recht op voedsel'. 
 
De gevolgen van honger zijn desastreus 
Mensen met een voedseltekort kunnen geen normaal actief leven leiden en zijn 
vatbaarder voor ziektes en infecties. Bij kinderen leidt voedseltekort tot een 
achterstand in de groei en de mentale ontwikkeling. Daardoor hebben zij vanaf de 
start een achterstand die nog moeilijk in te halen valt. Bovendien sterven meer 
kinderen door voedseltekort dan door hiv, malaria en tbc samen.  
   
Honger is een politiek probleem 
Nochtans staat het recht op voedsel ingeschreven in diverse verdragen en 
verklaringen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het 
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. Dat 
mensen met honger leven is dan ook een grove schending van de mensenrechten, 
vindt de Coalitie voor het Recht op Voedsel. En een probleem dat dringend moet en 
kan worden aangepakt.  
 
Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (FAO) blijkt immers dat er meer dan 
genoeg voedsel wordt geproduceerd om de wereld te voeden. Honger is met andere 
woorden een politiek probleem. Het gaat om het beleid, de manier van produceren 
en de opbrengst verdelen. Alleen door hierin veranderingen te brengen kunnen we in 
de komende jaren het recht op voedsel garanderen.  
  
Vicieuze cirkel 
Om het hongerprobleem uit te bannen, zullen we dus ons hele voedselsysteem 
moeten aanpakken, d.w.z. van landgebruik en verwerking tot verpakking, koeling, 
transport en verbruik. Want de druk die dit systeem vandaag zet op de beschikbare 
watervoorraden, bodem en biodiversiteit botst stilaan op zijn grenzen.  
 
Voor de grootschalige soja- en graanplantages bijvoorbeeld, worden grote stukken 
regenwoud vernietigd. Een deel daarvan is niet eens bestemd voor voedsel, maar 
om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar biobrandstoffen of veevoeder.  
 
De Europese doelstelling om tegen 2020 10% van de energie voor transport uit 
hernieuwbare bronnen te halen, zorgt voor een enorme boom in de 
biobrandstoffenindustrie. Dit leidt niet alleen tot landroof maar doet ook de prijzen 
van voedselgrondstoffen sterk stijgen. Bovendien zijn biobrandstoffen een valse 
oplossing voor het klimaatprobleem omdat het veranderende landgebruik tot veel 
extra CO2-uitstoot leidt.  
  
Daarnaast is de industriële landbouw één van de belangrijkste verantwoordelijken 
voor de uitstoot van broeikasgassen. Het hele voedselsysteem – alles wat er gebeurt 
van het veld tot het bord van de consument – draagt bij tot meer dan 40% van de 
totale uitstoot van broeikasgassen en is daarmee een grote verantwoordelijke voor 
de klimaatverandering.  
 
Dat lijkt een vicieuze cirkel, want door de klimaatverandering hebben boeren in het 
Zuiden steeds vaker te kampen met droogte, overstromingen, onvoorspelbare 
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seizoenen en daardoor slechte oogsten. In bepaalde delen van Afrika zullen de 
landbouwopbrengsten tegen 2020 met 50% dalen door de klimaatverandering!  
  
Gokken op voedsel 
Deze evoluties, tezamen met een toenemende speculatie op de mondiale 
voedselmarkten werken de razendsnelle en onvoorspelbare prijsschommelingen in 
de hand. Vooral kleinschalige boeren en armen zijn hiervan het slachtoffer omdat ze 
het risico van schommelende prijzen niet aankunnen. 
 
Het beleid van IMF, Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie, de Europese Unie 
heeft bovendien veel ontwikkelingslanden een vergaande handelsliberalisering 
opgelegd, waardoor zij hun lokale landbouwmarkten niet meer kunnen afschermen 
en ontwikkelen. Kleine boeren kunnen echter onmogelijk concurreren met goedkope 
import- of dumpingproducten.  
 
Ten slotte gaat ook nog eens meer dan één derde van het voedsel wereldwijd 
verloren, in het Noorden door verspilling, in het Zuiden door gebrekkige 
opslagplaatsen en infrastructuur. 
  
Probleem = oplossing 
Dé sleutel om uit deze voedselcrisis te geraken is een duurzaam landbouwsysteem 
dat erin slaagt de wereld te voeden en de producenten van dat voedsel een waardig 
inkomen te geven binnen de grenzen van onze planeet. Bovendien moeten alle 
schakels tussen het veld en ons bord duurzamer: bewaring, verwerking, transport en 
distributie. 
 
Het recht op voedsel kan niet zonder een krachtdadig beleid in Noord en Zuid dat 
werk maakt van het indijken van de enorme prijsvolatiliteit, een duurzaam beheer van 
de hulpbronnen als grond en water zonder verspilling, een rechtvaardig 
handelsbeleid dat duurzame landbouw in ontwikkelingslanden kansen geeft, eerlijke 
spelregels oplegt aan de dominante agro-industriële giganten en een mondiaal, 
rechtvaardig klimaatakkoord.  
 
Van deze eisen zal 11.11.11 samen met haar partners de komende twee jaar een 
speerpunt maken. 
 
 
3. Soepverkoop in Lubbeek: 19/10  
 
Onze soepverkoop op zaterdagochtend 19/10 was een van de 825 Ik kook van 
woede!-soepacties in Vlaanderen. Met 10 liter woedesoep op basis van pompoen 
probeerden we de passanten warm te maken voor ons campagnethema. 
 
 
4. Vergaderingen, overleg, vorming en samenwerking 
 
Behalve naar De Woedesoepverkoop-actie ging natuurlijk heel wat energie naar de 
gewone 11.11.11-actie. De 11-groep vergaderde voltallig op 26/6 en 2/9. 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 2013 deel aan enkele activiteiten die het lokale 
overstijgen: 
 
Het nieuwjaarsmoment van 11.11.11 op zaterdag 26 januari 2013 in Brussel. Daar 
kregen we heel wat toelichting over de campagne geserveerd, met verschillende 
buitenlandse gasten en partners. 
 
We waren met een sterke delegatie op het startmoment van de campagne: Start to 
Cook in Oratoriënhof Leuven op zaterdag 1 juni. 
 
Ten slotte waren wij ook aanwezig op de provinciale bedankavond op vrijdag 6 
december in Brussel. 
 
 
5. Geen Meebrengbrunch in 2013: 
 
Dit jaar sloegen we de Meebrengbrunch over. Maar er wordt wel nagedacht over een 
vervolg, of een alternatief om dezelfde doelstellingen te bereiken. 
 
 
6. Geen Ronde van 11 in 2013: 
 
De 'Ronde van 11' ging in 2013 niet door in Lubeek. Er zijn wel gesprekken met 11-
groepen van naburige gemeenten om eventueel de krachten te bundelen voor een 
volgende editie van de Ronde. 
 
 
7. Financiële opbrengst 2013: Lubbeek blijft aan de top 
 
De vrijwilligers van 11-groep-Lubbeek haalden in 2013 met de huis-aan-huisrondes, 
de rechtstreekse overschrijvingen en activiteiten 24.202,48 euro op.  
 
De stratenronde van meer dan 80 vrijwilligers blijft een klassieker. Maar de 
activiteiten van de Lubbeekse verenigingen zijn even belangrijk. Die leverden in 
totaal 6.468,07 euro op.  
 
De 11-Groep Lubbeek 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.  
JATAM is 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. Het werk van JATAM helpt lokale gemeenschappen druk 
zetten op de overheden tegen de snelle uitbreiding van de ontginning van steenkool 
en mineralen. Daardoor zijn lokale overheden zich beter bewust van de impact 
hiervan op het bosbestand en watersysteem. Het inspireert ook 
districtsparlementsleden om voorstellen te doen met het oog op een duurzamer 
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beheer van de natuurlijke rijkdommen. Samen met een groeiende groep van 
vrijwilligers populariseert Jatam het concept van ‘Energie Soevereiniteit', door 
de link te leggen met het verbeteren van de levenskwaliteit door milieubehoud (Safe 
Life) en de promotie van hernieuwbare energie. Verder zal JATAM zijn structuren 
aanpassen volgens de aanbevelingen van de recente nationale door de vrijwilligers 
een vaste plaats te geven binnen de organisatie. 
         

Sponsorwandeling Vrije Basisschool “De Linde” 825,50 euro 

Sint-Maartensvuur  scouts en KLJ Lubbeek 1.708,50 euro 

Spaghetti Scouts Linden 4.901,08 euro 

Straatcampagne 16.767,40euro 

Totale opbrengst 24.202,48 euro 

 
 
 
 
De GRIS aanvaardde 288,08 euro kosten van de 11-Groep Lubbeek en dit 
bedrag werd als werkingstoelage voor 2013 toegekend. 
Op advies van de GRIS heeft het Gemeentebestuur een projectsubsidie van € 
1.666.60 toegekend voor het ingediende 11.11.11-project. 
 
Wit uw vereniging volgend jaar ook meedoen? Heb je zin om bij de 11-Groep 
Lubbeek te komen? Laat dan snel iets weten op 11-groeplubbeek@gmail.com  of 
0495/18.90.78.  
 

mailto:11-groeplubbeek@gmail.com
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9.Wereldsolidariteit - 2013 
 
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 wordt begin 2014 ondertekend. 
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. 
Als rechtstreeks gevolg van de Dexiadebacle en de repercuties voor het ACW heeft 
een personeelsherverdeling zich opgedrongen. Zo is er sinds september 2013 geen 
vaste vrijgestelde meer voor Wereldsolidariteit Leuven. Het is ondertussen duidelijk 
dat Wereldsolidariteit deze animatoren opneemt in zijn eigen werking en zijn eigen 
personeelsbestand, en zal zorgen voor een professionele ondersteuning in elke 
provincie. De concrete invulling wordt in januari 2014 kenbaar gemaakt. 
In 2013 is er geen specifieke Lentecampagne van Wereldsolidariteit 
georganiseerd. 
In plaats daarvan heeft Wereldsolidariteit zich gericht op zijn eigen beweging, en 
heeft ze grondig onderzocht welke plaats de ngo heeft in de ontwikkelings- 
samenwerking. Verschillende congressen, vrijwilligersfora en discussies in de 
plaatselijke stuurgroepen hebben geleid tot een nieuwe visietekst. 
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. 
Tevens was de opvolging van de zware aardbeving een van de grote 
aandachtspunten, niet enkel financieel maar ook logistiek. 
De dramatische gebeurtenis in de textielindustrie in Bangladesh (Rana Plaza) was 
wereldnieuws, en is dit op het einde van 2013 nog steeds. De branden braken uit op 
16 mei 2013, korte tijd nadien werden verschillende charters ondertekend onder druk 
van Wereldsolidariteit en de Schone Kleren Campagne. In dat charter beloofden de 
grote textielmerken om de arbeids-, milieu- en loonomstandigheden grondig te 
verbeteren. 
Eind 2013 blijkt dit alles dode letter en is de plaatselijke bevolking nog steeds de 
dupe. 
Met die actualiteit in gedachten en omdat Wereldsolidariteit 20 jaar geleden op de 
kar van de Schone Kleren Campagne is gesprongen, zal dit het thema zijn voor de 
Lentecampagne voor de volgende twee jaren. 
 
Vergaderingen van de stuurgroep WS Leuven: 



39 

 

Terugkoppeling van deze vergaderingen gebeurt waar nodig aan de GRIS op het 
dagelijks bestuur en/of op de Algemene Ledenvergadering. 
 17 januari: stuurgroep en werkgroep Guatemala 
 7 februari: startdag Wereldsolidariteit in Mechelen 
 11 februari: getuigenis inleefreis Bart Verstraeten over Guatemala en partneriaat 
 21 maart: stuurgroep 
 22 tot 28 april: internationale week, met twee gasten uit Guatemala te gast in 

Leuven 
 11-12 mei: Mano mundo, wereldfestival in Boom 
 1 juni: Wereldfeest Leuven, met stand Stuurgroep WS. 
 
 20 juni: stuurgroep 
 19 september: stuurgroep 
 17 oktober: stuurgroep 
 14 november: stuurgroep, specifiek over de werking van Gemeentelijke raden 

voor Ontwikkelingssamenwerking 
 7 december: stuurgroep 
 
Vergaderingen ‘Werelddag 2014’  met vertegenwoordiging van Wereldsolidariteit: 
 24 juni: eerste overleg mogelijkheden Werelddag 
 25 september: overleg Werelddag 
 27 november: overleg Werelddag 
 
 
Wereldsolidariteit ontving € 1666,66 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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10. Artsen zonder Vakantie 
 
Contactpersoon: Jos Swinnen 
 
Ik verzamelde schoentjes voor het Klompvoetprojekt en liet apparaten maken. 
 
Voor de kinderen van Gemeenteschool Heikant-Rotselaar gaf ik een voordracht over 
AZV. 
 
Hetzelfde deed ik in de Gemeenteschool van Lubbeek. 
 
Ik gaf een voordracht over ervaring en werking van AZV voor Seniorama Leuven. 
 
Mijn geplande missies naar Kisantu met het Sinterklaasfonds werd afgelast om 
medische redenen. 
 
De geplande missie naar Likasi, RD Congo met AZV ging niet door omwille van 
wapengeweld en oorlogsdreiging. De missie werd afgelast op advies van Min. van 
Buitenlandse zaken. 
  
De geplande missie naar Matadi werd afgelast door gebrekkige samenwerking met 
de plaatselijke autoriteiten. 
 
Het jaarverslag van AZV is nog niet klaar, zal voorgesteld worden op de 
jaarvergadering in april. 
 
Ik woonde de vergaderingen van GRIS bij als vertegenwoordiger-vrijwilliger, 
veldwerker van AZV. 
 
Tot daar mijn inzet 
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11. Amnesty Briefschrijfgroep  International Lubbeek 
 
Contactpersoon: Marianne Costeur 
 
Schrijf ze vrij 
 
 
Briefschrijfgroep Amnesty International Lubbeek 
Overzicht activiteiten 2013 
 
 
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. 
 
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 
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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 2013 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 2011, aan meewerkt is de 11.11.11 actie, meer bepaald verzorgen wij ‘de keuken’ 
van het St. Maartensvuur. 
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12. Activiteiten MWANA UKUNDWA 2013                    
 
Contactpersoon: Dirk Maes en Hilde Proot 
 
Begin dit jaar werd onze film voorgesteld aan een deel van CM-personeel verbond 
Leuven    (+ 20 personen). 
Tussendoor werden er ook kleren ingezameld.   
 
Op 6/10 verzorgden we een werkwinkel op Missio-dag voor de plechtige 
communicanten van Vlaams-Brabant in Diest (5 groepen van 25 jongeren).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
In het weekend van 26-27/10 en 9-10/11 werd het project, ter gelegenheid van de 
misvieringen, voorgesteld in de Universitaire Parochie te Leuven. 
 
Begin november verstuurden we onze jaarlijkse nieuwsbrief naar familie, vrienden en 
sympathisanten (+ 120).  
 
VBS de Linde heeft Mwana Ukundwa dit schooljaar 2013-2014 als 
ontwikkelingsproject gekozen om met de leerlingen rond te werken. Eerst was er een 
voorstelling bij de ouderraad. Woe 27/11  gingen we met de kinderen van het eerste, 
tweede en derde leerjaar interactief rond het project werken. Het vierde, vijfde en 
zesde leerjaar kwamen donderdag 28/11 aan de beurt. Op vrijdag 20/12 werd de film 
van het project op de kersthappening van de school voorgesteld. 
 
 
MWANA UKUNDWA ontving 1666 euro aan projectsubsidies in 2013 
 
 



45 

 

13.Kisangani vzw  
 
Contactpersoon: Wouter Gevaert en Rina Robben 
 
2013 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. 
Daarnaast hebben de leden van de vzw een ganse namiddag besteed aan de 
reflectie rond de doelstellingen van de vzw. Dit monde uit in onze ‘gouden cirkel’ 
waarin de doelstellingen geactualiseerd werden. Nu staan alle neuzen weer in 
dezelfde richting. 

 
De gouden cirkel is eigenlijk een opwaartse spiraal, bestaande uit drie stappen :  
Opleiding, vulgarisatie en emancipatie  ·   Duurzame landbouw ·  Bosbescherming . 
Via de eerste stap wordt aan de bevolking getoond hoe de gouden cirkel in elkaar 
steekt, en hoe landbouw (als die duurzaam wordt uitgevoerd) en bosbescherming 
hand in hand kunnen gaan.  
Die worden dan in de twee andere stappen verder uit- gewerkt, zodat er middelen 
gegenereerd worden om weer verder te werken aan opleiding, vulgarisatie en 
emancipatie.  
Iedere keer dat de cirkel doorlopen wordt, breidt het toepassen van duurzame 
landbouw en dus ook bosbescherming zich verder uit, als het ware als een “olievlek”.  
De opleiding gebeurt ondertussen in meerdere scholen rondom Kisangani : hier 
wordt aan de toekomstige generaties geleerd hoe duurzame landbouw kan bedreven 
worden . De demonstratievelden dienen tegelijk als voorbeeld naar de lokale 
bevolking. Een gevolg van duurzame landbouw is ook een verdere emancipatie van 
de vrouwen : doordat de velden dichter bij huis kunnen blijven liggen, wordt er door 
de vrouwen (meestal bewerken zij de velden) minder tijd verloren bij de 
verplaatsingen, waardoor ze meer tijd hebben voor bv. eigen opleiding en opvoeding 
van de kinderen.      
 
Kisangani vzw engageerde zich om in 2014, samen met andere Lubbeekse 
derdewereldorganisaties een werelddag te organiseren. Rina Robben nam deel aan 
de voorbereidende vergaderingen. 
Op de vertoning van het Afrika Filmfestival in Lubbeek stelde Kisangani vzw haar 
werking voor aan het publiek. 
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De voorzitter van Kisangani vzw mocht in oktober 2013, naar aanleiding van het 50 -
jarig bestaan van de Universiteit van Kisangani, het Diplome de Mérite in ontvangst 
nemen uit handen van de rector professor Faustin Toengaho. De rector vermeldde 
onder andere dat Hugo Gevaerts zelfs tijdens de oorlogsjaren (1998-2002) is blijven 
komen, dat hij met Kisangani vzw o.a. de rijstvelden heeft aangelegd en dat hij werkt 
aan de toekomst van de jeugd door scholen te steunen en zelfs scholen te bouwen, 
zoals op het eiland Mbiye. 
 
De vzw Kisangani ontving 1666 euro aan projectsubsidies in 2013 
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14.Jaarverslag Sint-Martinusschool  Lubbeek 
 
Contactpersoon: Tine De Vos, Maria Sprengers, Katrien Van Huffelen 
 
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: Geef Molly een kans en stop de honger! 
 Met een openingstoneel wordt iedereen op de hoogte gebracht van de      campagne 
“Geef Molly een kans… en stop de honger!” 
De leerlingen maken kennis met Molly uit Noord - Oeganda.  Molly heeft,  dankzij 
vormingen geleerd hoe ze haar oogst kan vergroten en  verschillende groenten kan 
telen. Met het stukje grond dat Molly bewerkt, probeert ze haar zes kinderen 
voldoende eten te geven. Maar dat lukt niet altijd. Af en toe hebben ze honger 
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… 
Gedurende de gehele vasten wordt tijdens de godsdienstlessen met dit thema 
gewerkt. 
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 verzamelen dan geld in voor verschillende organisaties: dit jaar werd de 
opbrengst verdeeld onder de Damiaanactie, Broederlijk Delen, kom op tegen kanker 
en het Centrum voor Blindengeleide honden We steunden ook de organisatie die kort 
bij onze school aansluit: Hands in action. 
We vestigden tijdens onze vastenvoettocht de aandacht op het tekort aan drinkbaar 
water op vele plaatsen in de wereld door blauwe kledij aan te trekken, slogans te 
dragen. 
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De leerlingen van het derde leerjaar aten een sobere maaltijd. 
 
Boeteviering 
Er  was  een boeteviering, voorbereid door het 5de 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”. Zij werken als vrijwilligers in 
Afrika. 
(De school doet dit nogmaals in september- oktober) 
 
 
 
 
september 
 
Vlaamse vredesweek 
De Vlaamse vredesweek had als thema “ontmoeten doet er toe”. Heel wat 
klassen van de lagere school brachten een bezoek aan iets/iemand of nodigden 
iemand in de klas uit om elkaar te ontmoeten. Per klas brachten een aantal 
leerlingen verslag uit aan de ganse school. Kinderen deelden ook een 
“visitekaartje” aan die mensen uit, afkomstig van deze campagne. 
 
Voorbeeld van ontmoeten: het derde leerjaar bracht een bezoek aan het PVT te 
Lubbeek. 
 
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”. Zij werken als vrijwilligers in 
Afrika. 
 
oktober 
 
Saved by the bell: 
Vrijdag 4 oktober brachten alle kinderen een bel mee naar school naar 
aanleiding van de internationale dag van de leerkrachten. We sloten de dag af 
met een kort woordje over de actie en met héél wat belgerinkel. We 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. 
 
 
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.” 



50 

 

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 “Armoede op den buiten” uit in de klassen, na het 
kennismaken van het thema in de vorm van een poppenkastvoorstelling voor de hele 
basisschool. 
 
OCMW 
Het vierde leerjaar bezoekt het OCMW. 
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15.VRIJE BASISSCHOOL “DE LINDE”   LINDEN 
 
Contactpersoon: directie De Linde 
 
Overzicht activiteiten Internationale samenwerking 
 
Januari 
Sterzingen ten voordele van Senegal: stichting Njokko Bok . Njokko Bok werkt onder 
de vleugels van de vzw “kinderen in de derde wereld” 
Het onderwijs is niet gratis en is voor de gemiddelde burger onbetaalbaar, hierdoor 
blijven vele kinderen ongeletterd. Wij willen helpen. 
 
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. 
 


