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Voorwoord

Beste mensen,
Bij het begin van het nieuwe werkjaar wou ik eerst nog even terugblikken
op de voorbije vakantie. Jef was, zoals al zovele jaren, op bouwkamp en
zoals gewoonlijk werd er weer een berg werk verzet door tientallen
vrijwilligers die naar de Kortrijkse conreien afzakten om er aan ‘De
heerlijkheid van Heule’ (een reusachtige vierkantshoeve) mee te werken.
Meer weten ? Lees het verslag maar verderop in dit boekje.
Verder naar goede gewoonte ook nog een uitgebreid verslag van Johan
Venken uit het verre Congo.
Voorts uiteraard de agenda en interessante weetjes en last but not least een
onderdeel over de website van Telebouworde Limburg (inclusief cursus voor
de ‘compjoeter’onkundigen).

Johan Engelen,
Voorzitter Telebouworde Limburg vzw
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Verslag Bouwkamp Heule
Van Dennis hebben wij een heel technisch verslag ontvangen over de
werken op de hoeve “De heerlijkheid van Heule” waar het zomerbouwkamp
van 2007 plaatshad. Het onderstaande verslag is daarop gebaseerd.

Het meest in het oog springende wapenfeit van drie weken werken aan de
hoeve, is de gevel van de boerenwoning waar eerst de cement bezetting
van is afgekapt en die vervolgens gekaleid werd. Kaleien is een eeuwenoude
schildertechniek waarbij een dunne kalkpleister met een blokborstel op het
metselwerk wordt aangebracht. Ingrediënten die doorgaans gebruikt
worden: wit rijnzand, cement en kompactuna (of een ander
hechtingsmiddel).
De gekaleide muren hebben het voordeel dat het regenwater niet kan
binnendringen en dat het aanwezige vocht in de muren kan verdampen.
Bovendien ziet het er prachtig uit – kom anders maar eens kijken.
Bij verbouwingen komt van alles kijken. Neem bijvoorbeeld de bestaande
garages. Deze worden omgebouwd tot studio’s. Eerst hebben we de oude
beton of bakstenen vloer verwijderd. Dan hebben we uitgegraven tot op de
juiste diepte. Vervolgens de afvoerbuizen leggen en alles afdekken met
plastiek. Daarna isolatie leggen en nogmaals plastiek erover. Tenslotte
ijzeren netten (6mm dik, mazen 15x15) leggen en betonneren.
Beton maken hiervoor is ook een heel karwei. Voor twee kubieke meter
keien en zand is er 250 kilogram cement nodig. Dat moet goed gemengd
worden in de betonmolen en uiteraard moet er dan ook nog het nodige
water bij. Dit wordt dan met de kruiwagen vervoerd en gestort als
ondervloer.
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Er is natuurlijk ook gemetseld (met een mengsel van kalk en cement). Heel
wat buitenmuren zijn gerestaureerd. Dit wil zeggen dat kapotte delen van
de muur eruit gekapt worden en vervolgens alles hersteld wordt met
recuperatie stenen. Valentijn heeft hier een magnifiek huzarenstukje
afgeleverd door twee grote steunberen helemaal terug op te metselen.

Om de garages om te kunnen bouwen tot studio’s moesten er deuren en
ramen in komen in plaats van een grote poort. De rode bakstenen boven de
poorten werden uitgekapt en de metalen leggers werden verwijderd. Het
nieuwe metselwerk moest geplaatst met oude gebruikte bakstenen zodat
het uitzicht hetzelfde werd als vroeger. De hoeve is immers door
‘Monumenten en Landschappen’ aanvaard als een geklasseerd bouwwerk en
moet daarom in de originele stijl gerestaureerd worden.
Zelf heb ik mogen meewerken met de dakwerken. Met een hefmachine
werden de pannen naar boven gedaan tot zo’n 6 meter hoog. Ik stond in de
bak bij de pannen zodat ik ze aan de dakwerker kon aangeven die deze dan
kon plaatsen waar ze hoorden te liggen.
Het was een fijn bouwkamp waar we weer de kans kregen om voor anderen
te werken.
Dennis Hellemans
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Website Telebouworde Limburg
Aanhoor onze oproep. Bezoek onze website !
Je kan er foto’s vinden van de busreis naar Munte en van het laatste
zomerbouwkamp of grasduinen in het rijke Telebouworde verleden.
Er staat ook altijd op wanneer de activiteiten van Telebouworde Limburg
plaatshebben van zodra ze bekend zijn. Zo mis je nooit meer de volgende
papierophaling !
Het adres ?

www.telebouworde.be

Voilà, als dat niet makkelijk te onthouden is. En let op, we zullen onze teller
in de gaten houden om te zien of jullie aan deze oproep gehoor geven ;-)
Voor diegenen die niet zo thuis zijn in het hele internetgebeuren hieronder
een korte cursus ‘de site van Telebouworde bezoeken voor dummies’

Site Telebouworde bezoeken voor dummies
1. Laat iemand anders zorgen voor een computer met een
internetverbinding
2. Duw op de aan/uit knop indien het toestel nog uit staat
3. Start de web browser op. Dit is een programma waarmee je allerlei
dinges op het internet kan bekijken. Meestal ziet het er zo uit:
Door te dubbelklikken op het icoontje zal de browser opstarten
4. Bovenaan zie je een balk waar je het adres kan intypen
5. Tik hier in www.telebouworde.be Dat mag in hoofdletters in kleine
letter of alles door mekaar, doe maar waar je op dat moment het
meeste zin in hebt. Je mag wel geen typfouten maken, want dan
lukt het niet
6. Geef nu een dreun op de Enter toets (toetsenborden zijn heel sterk,
ze zijn gemaakt voor mensen die spelletjes spelen en niet tegen hun
verlies kunnen, je mag er dus gerust een lap op geven).
7. En presto ! Je bent aanbeland op de enige echte site van
Telebouworde Limburg !
8. Door bovenaan te klikken op ‘Kampverslagen’ of ‘Foto’s’ ben je nu
uren zoet met lezen en kijken. Veel plezier ermee !
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Kaarsenverkoop Bond Zonder Naam
Net als vorig jaar zal mevrouw Palmyr Misotten in de Sleutel weer allerlei
artikelen verkopen ten voordele van Bond Zonder Naam. In het
Contactblaadje van januari van 2007 hebben we al enige uitleg gegeven
over het hoe en wat van deze vereniging. Wie wil kan het allemaal nog
eens nalezen op www.bzn.be. De opbrengst van de verkoop gaat integraal
naar Bond Zonder Naam.
Je kan vanaf half november tot eind december elke vrijdagnamiddag tussen
13u00 en 17u00 in De Sleutel terecht voor :







kaarsen
kandelaars
servetten
kalenders
dekentjes
...

Bovendien zal Palmyr er ook creatief bezig zijn met mozïekwerken en enkele
van haar creaties tentoonstellen.
Alvast hartelijk welkom !

Uitnodiging herdenkingsviering
Op 16 december 2007 zal er in de kerk van Uikhoven om
10u45 een herdenkingsviering plaatshebben ter
nagedachtenis van onze overleden medewerkers. Om
hen te herinneren en te danken voor al wat ze voor ons
en onze vereniging hebben betekend, nodigen we jullie
van harte uit. Aansluitend zijn jullie allemaal welkom in
De Sleutel voor een gezellig samenzijn met een hapje en
een drankje erbij.

6

Nieuws vanuit het Zuiden
Johan Venken heeft weer van zich laten horen. In deze laatste nieuwsbrief
kunnen jullie lezen over het reilen en zeilen in Kananga in Congo en de hoop
die (onterecht) wordt gevestigd op biobrandstof.
Voor onze voormalige kolonie zijn het werkelijk historische tijden. Na de
eerste democratische verkiezingen te hebben meegemaakt, werd er een
president verkozen. Er kwam een regering met heel veel ministers en er is
een parlement. Overal werden er nieuwe gouverneurs geplaatst en ook is
er een provinciale deputatie die werkelijkheid is geworden. Dus het lijkt er
zo op alsof men op goede weg is. Hoewel er toch wel enkele incidenten
waren die serieus de wenkbrauwen deden fronsen.
Op het ORS Jongerencentrum (Oeuvre de Reclassement Social des
Jeunes) Tshilumba zijn er de voorbije maanden ook heel wat dingen
gebeurd. Vooral op institutioneel vlak werd geprobeerd om de zaken een
wettelijk kader te geven. Dit gebeurde in samenwerking met ATOL-Leuven
en Inades-Kongo. Er werd een Algemene Vergadering georganiseerd, een
nieuwe beheerraad verkozen en een controlecommissie op poten gezet. De
doelgroep waarmee zou gewerkt worden zijn straatjongeren van 18 jaar en
ouder. Bij de ORS krijgen ze opvang en wordt er de nodige vorming
gegeven om te komen tot hun autonomie. Op dit ogenblik zijn er op het
centrum 17 jongeren, allemaal jongens. In de voormiddag werken ze
vooral praktijkgericht, nl. op het land, in de tuinen of het verzorgen van het
vee. ’s Namiddags is er een theoretisch gedeelte evenals een gedeelte
vorming voor het leven.
In mijn vorige nieuwsbrief liet ik al weten dat er heel wat vraag was bij de
bevolking om aan herbebossing te doen. Jullie steun heeft ervoor gezorgd
dat we aan dit appél gehoor hebben kunnen geven.
Het is fantastisch te kunnen stellen dat we op die ogenblik 13 sites hebben
kunnen helpen realiseren wat ongeveer overeenkomt met 13 hectaren bos.
Het zijn jonge plantjes waarvan we hopen dat het allemaal serieuze bossen
worden binnen enkele jaren. Overal werden er acacia’s geplant een
boomsoort die vlot evolueert. Je ziet de bomen bijna groeien.
Op onze terreinen van de ORS hebben we de Site Atos een jaar geleden
gerealiseerd, de bomen hebben nu een taille van 2 meter. Op de site van
de Provincie Limburg van 2005 meten de bomen al meer dan 4 meter. Op
dit ogenblik is de kostprijs 500 euro per hectare of 0.5 euro per boom.
De condities die worden toegepast om een site te realiseren zijn de
volgende. De kweek van de boompjes gebeurt op een centrale plaats in het
dorp. De groepering die wil herbebossen moet zelf de terreinen klaar
maken en de jonge boompjes planten. De jonge boompjes krijgen ze
gratis. Om het onderhoud van de plantage gedurende 3 jaar te verzekeren
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wordt er 60 euro betaald per onderhoudsbeurt. In totaal gaat het om 8
onderhoudsbeurten, nl. 2 het eerste jaar en telkens 3 beurten de 2
volgende jaren.
Dit alles brengt ook een aantal mensen nauwer tot elkaar. Zo brengen we
iedereen die bezig is met herbebossing 1 keer per maand samen in een
vergadering. Ik zou zeggen BOMEN die de scheidingslijn tussen de
verschillende kerken doen vervagen. Zo heeft het project duidelijke
katholieke wortels, onze kweekbedden bevinden zich naast de plaatselijke
parochiekerk. Maar vandaar uit werden er jonge boompjes geleverd aan de
gemeenschappen van de Orthodoxen, de Adventisten, de Neo-Apostolieken
en enkele plaatselijke kerken. Allen nemen ze het probleem van de
ontbossing en het leefmilieu ernstig.
Ik krijg in deze dagen brieven vanuit heel wat hoeken van de provincie om
hen te komen bezoeken en eventueel te helpen bij het opzetten van de
boomplantages. Zo zijn er vragen vanuit Mueka, Lac Mukamba, Tshikula
etc.
Begin mei hadden we hier een 40-tal Belgische ondernemers op bezoek om
te zien welke mogelijkheden Congo te bieden heeft om eventuele
industriële- of handelsactiviteiten op touw te zetten. Vooral het aspect van
de bio-energie kwam daarbij nogal uitgesproken ter sprake. Blijkbaar kleurt
Vlaanderen in het voorjaar steeds geler met al zijn koolzaadakkers. Maar
koolzaad is blijkbaar een teelt die een grote oppervlakte vraagt en relatief
weinig rendement oplevert. Men is nu op zoek naar teelten die een zo hoog
mogelijke energieopbrengst per oppervlakte-eenheid opleveren.
Zo wegen snelgroeiende houtgewassen blijkbaar op tegen koolzaad.
Volgens onderzoekers van CE Delft, een onafhankelijk studiebureau over
milieu en technologie, opteert men daarom beter nu al voor de zogenaamde
tweede generatie van biobrandstoffen, die niet uit oliehoudende zaden maar
uit bomen gehaald worden. Deze brandstoffen zouden goedkoper
geproduceerd kunnen worden dan de huidige biobrandstoffen, terwijl ze de
uitstoot van broeikasgassen twee tot driemaal reduceren. Mits de nodige
inspanningen zouden deze generatie biobrandstoffen over enkele jaren
grootschalig en commercieel geproduceerd kunnen worden.
Tot hiertoe werden de biobrandstoffen gezien als de mirakeloplossing in de
strijd tegen de vervuiling en de opwarming van de aarde. In de Verenigde
Staten wordt maïs getransformeerd in bio-ethanol. De ene na de andere
raffinaderij voor de distillatie van ethanol wordt er opgestart. Dit vormt
echter een bedreiging voor de voedselzekerheid op wereldvlak zegt men,
want de stocks op wereldniveau zijn nooit zo klein geweest. Met het gevolg
dat de prijzen van maïs al gevoelig gestegen zijn. Niet zo een probleem
voor de Amerikaan, de Amerikaanse boer wordt er alleen maar beter van.
Wel voor hen die maïs gebruiken als basisvoedsel zoals vb. de Mexicanen en
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de Afrikanen ten zuiden van de Sahara. De problematiek van bosontginning
in het Congobekken is al regelmatig op verschillende internationale agenda’s
ter sprake gekomen. Vraag is of het allemaal veel uithaalt daar de
Wereldbank, een van de grootste schuldeisers van Congo, de huidige
regering aanmoedigt in een uitbreiding van de industriële bosexploitatie
Wat moet men er zich bij voorstellen als hout binnenkort nog een bron zou
worden voor biobrandstof ? Op het terrein zijn ondertussen verschillende
actiegroepen die weerwerk bieden met o.a. Greenpeace en ook onze eigen
11.11.11-beweging. De Congolese overheid en de Wereldbank schuilen zich
achter het feit, de grootschalige houtindustrie als een bron van welvaart te
zien voor haar bevolking.
Nu, als hout nog meer in waarde zal toenemen, waar wachten we dan nog
op om die duizenden en duizenden hectaren brousse die nu helemaal geen
meerwaarde opleveren om te vormen tot bos ? Deze aarde en zijn bewoners
hebben er nood aan. Al de scenario’s in verband met de opwarming van de
aarde worden om de haverklap bijgesteld. De opwarming blijkt in een
stroomversnelling te zitten. Ik voel het gewoon dagelijks als ik met mijn
fiets de baan opga en in de plantages rondloop om te zien hoe ze evolueren.
De warmte die we moeten zien te verdragen wordt ondraaglijk.
Tegenwoordig loop ik hier constant rond met verbrande oren en neus, wat
ik vroeger nooit had. En ook onze politici beginnen zich serieus zorgen te
maken en worden stilaan verplicht standpunten in te nemen betreffende
deze problematiek. Uiteindelijk heeft de Amerikaanse Democraat Al Gore
de wereld beroerd met zijn boek en zijn film “An inconvenient truth”.
Tekst : Johan Venken
Wie het project in Kananga een financieel duwtje in de rug wil geven, kan storten op
een van de volgende rekeningnummers :
456-9524181-69
Stelimo
Tulpinstraat
B-3500 Hasselt
of
833-4237693-21
Steunfonds Kananga
Nieuwe Weerd 23
B-3650 Dilsen-Stokkem
Steeds met vermelding 'Johan Venken'.
Vanaf een storting van 30 euro geeft dit recht op een fiscaal attest. Dit kan wel enkel
verkregen worden via een storting op de rekening van Stelimo-Hasselt.
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Wist je dat ...
Johan Venken vanaf half augustus voor een 6-tal weken in België is en
zowel in Heusden en Stokkem info-avonden heeft georganiseerd.
Een wagen op benzine met 20.000 km op jaarbasis zo’n slordige 3,3 ton
CO2 uitstoot en dat dit gecompenseerd kan worden door 120 bomen te
planten. Bij Johan Venken in Kananga kost dit 60 euro.
De ezel op bouwkamp vaker uit zijn wei ontsnapt is dan Murat Kaplan uit de
gevangenis.
Paul Janssens binnenkort terug naar Kananga vertrekt. De ambachtslieden
ginder hebben nood aan handmatige werktuigen (niet –elektrische boor- en
schuurmachines e.d.). Wie dergelijk gereedschap heeft liggen en kan
missen mag het laten weten aan pauljanssens45@yahoo.fr.
De ontsnapte ezel op het bouwkamp zo koppig was als ..... juist ja.
In België 1.5 miljoen mensen in een huishouden met een verhoogd risico op
armoede leven en 7 % van de bevolking getroffen wordt door langdurige
inkomensarmoede.
Onderwijs een krachtige hefboom is in de strijd tegen armoede en
uitsluiting. Welzijnszorg richt daarom dit jaar al zijn aandacht op gelijke
kansen in het onderwijs voor iedereen. Wie meer wil weten over de
campagne “Wij tekenen voor de toekomst. Een toekomst zonder
armoede begint op school.” kan een heleboel informatie vinden op
www.welzijnszorg.be.
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Agenda oktober 2007 – januari 2008
Zaterdag 13 oktober 2007, 9u00 Opgepast !
Extra grote ophaling wegens wisseling met de Harmonie !
Papierophaling in Neerharen, Boorsem, Uikhoven én Opgrimbie
Zaterdag 10 november 2007, 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem
Vrijdag 7 december 2007, 19u30
Algemene vergadering in Sibo, Heusden-Zolder
Tijdens deze vergadering zal ook een nieuwe Raad van Bestuur gekozen
worden.
Zaterdag 8 december 2007, 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zondag 16 december 2007, 10u45
Herdenkingsviering voor onze overleden medewerkers in de parochiekerk
van Uikhoven
Zaterdag 12 januari 2007, 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem

Tekst ?
Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen !
Stuur naar : info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van
Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding “tekst Contactblaadje”. Voor
de volgende editie moeten de teksten binnen zijn vóór 1 december 2007.

Steunen ?
U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !
Rekeningnummer 735-3620362-19
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Telebouworde Limburg vzw
www.telebouworde.be
info@telebouworde.be
Rekeningnr.: 735-3620362-19
De Sleutel
Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen
089/71.75.13
Telebouworde Neerharen
Jef Gerets
Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen
089/71.56.87
Telebouworde Hasselt
Jan Reyskens
Dormaelstraat 26 3511 Kuringen
011/25.00.72
SIBO – Bouworde Heusden
Permanente Bouwgezellen
Kapelstraat 73 3550 Heusden
011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar
www.bouworde.be
Tiensesteenweg 157, 3010 Leuven
016/25.91.44

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar
www.herender.be
Tiensesteenweg 157 bus 2, 3010 Leuven
016/25.91.45

Adreswijziging
Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons
weten op volgend adres :
Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen
of via email op info@telebouworde.be
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