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Redactioneel
Beste,
De sfeervolle Kerstdagen zijn voorbij, het jaareinde werd gevierd en het
nieuwe jaar 2008 uitbundig onthaald. Ook vanwege Telebouworde Limburg
wensen we jullie een fantastisch en gezond 2008. En omdat we er samen
een toost op willen brengen, worden jullie uitgenodigd op onze
nieuwjaarsreceptie die zal plaatshebben aansluitend op de papierophaling
van 12 januari.
Wat in 2008 zeker al op het programma zal staan is opnieuw een bouwkamp
in de Heerlijkheid van Heule. Zij stuurden ons trouwens een mooie
bedanktekstje op dat je verderop in het Contactblaadje kan vinden. Kruis
dus alvast de zomermaanden aan op je kalender, want de ‘Heerlijkheid’ van
Heule is een ongelofelijk plezante plaats om te verblijven en te werken.
Voorts vind je in deze editie ook nog een bericht van Johan Venken die – na
een tijdje in België verbleven te hebben – nu alweer goed en wel aan het
werk is in Congo.
Last but not least staat er verderop ook nog een bladzijde met tekst en
uitleg over de werking van ‘de Sleutel’.
Veel leesplezier en hopelijk tot op één of andere activiteit van Telebouworde!

De redactie
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Nieuws vanuit het Zuiden
Johan Venken is intussen terug naar Congo vertrokken. In het vorige
Contactblaadje was er wat verwarring ontstaan rond het woordje ‘taille’. Dat
betekent eigenlijk breedte, maar in Congo gebruiken ze dat ook voor
hoogte, aldus Johan Venken. Ook voor dit Contactblaadje schrijft hij voor
ons een stukje over zijn ervaringen in het verre Kananga.

Vrede voor alle mensen op aarde !
Het is vandaag 5 december 2007 als ik jullie deze woorden neerschrijf.
Vandaag worden er hier in Kananga heel wat activiteiten georganiseerd rond
de 'Internationale dag van de boom', want inderdaad dat is het vandaag.
Ook zijn we weer begonnen met de Advent, er volgt weer Kerstmis, er volgt
weer een jaarwisseling. Kerstmis is nabij - de dag dat Jezus geboren is en
Zijn missie begon in deze wereld - een missie van verlossing en redding.
Ik ben nu ongeveer een maand terug in Kananga en ik heb hier iedereen
goed en wel gezond mogen terugzien. Het heeft me werkelijk ook veel
deugd gedaan om nog eens bij jullie terug in België te zijn met de mensen
o.a. van Telebouworde Limburg. In de Sleutel, bij de maandelijkse
papierophalingen of bij jullie thuis in familiale kring. Het waren
hartverwarmende momenten. Ook van harte dank voor de steun die ik van
jullie mag krijg. Maar nu ben ik dus terug in hartje Congo en heel wat
mensen hier keken reikhalzend uit naar mijn terugkeer.
En volgens mij staat onze wereld op een belangrijk keerpunt. Al Gore, de
man die de mensheid wakker schopte met zijn documentaire 'An
Incovenient Truth' over de klimaatopwarming, werd voor zijn overdroten
ijver bekroond met de Nobelprijs voor de vrede. Samen met het VNklimaatpanel heeft hij er alles aan gedaan om hun kennis over
klimaatverandering te verspreiden. Ziehier enkele krachtlijnen :
 De mens is de belangrijkste veroorzaker van klimaatsveranderingen
en snel handelen is nodig om te voorkomen dat de gevolgen ervan
onomkeerbaar zijn.
 Diezelfde klimaatcrisis creëert ook kansen. En dan gaat het niet
alleen over het scheppen van nieuwe banen en winstmogelijkheden,
maar over het feit dat mensen wereldwijd gedwongen zullen worden
om samen te werken. Dat zal de wereldvrede enkel ten goede
komen.
Hetgeen we hier met een aantal mensen en groeperingen in en rond
Kananga begonnen waren, nl. het planten van bomen en bossen vraagt
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opvolging en uitbreiding. Het enthousiasme is enorm. Het was daarom dat
men reikhalzend uitkeek naar mijn terugkeer. De mensen hier - en dat
blijkt nl. ook vandaag op deze internationale dag van de boom - beginnen
werkelijk in te zien dat er rond leefmilieu dringend iets moet gebeuren,
maar dat er voor hen ook enorme kansen in zitten.
Want zoals Paus Benedictus XVI ons als boodschap meegaf voor de
wereldvredesdag 2007 : 'Naast de ecologie van de natuur is er ook de
ecologie die men menselijk zou kunnen noemen en die op haar beurt een
sociale ecologie vereist. Dat houdt in dat de mensheid, als de Vrede haar
echt ter harte gaat, steeds meer rekening moet houden met de bestaande
verbindingen tussen natuurlijke ecologie - ofwel het respect voor de natuur
- en de menselijke ecologie. De ervaring toont aan dat iedere respectloze
houding ten opzichte van het milieu, schade toebrengt aan het menselijk
samenleven en omgekeerd. Het wordt steeds duidelijker dat er een
onverbrekelijk verband bestaat tussen de vrede met de schepping en de
vrede onder de mensen. De ene zowel als de andere veronderstellen de
vrede met God'.
Dat het voor alle mensen op aarde werkelijk Kerstmis mag worden.
Tekst : Johan Venken, vanuit Kananga in Congo

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2008
Op zaterdag 12 januari 2008 zal er in De Sleutel vanaf
ongeveer 14u00 een nieuwjaarsreceptie plaats vinden
met een natje en een droogje. Alle vrijwilligers,
papierophalers, bestuursleden en werknemers worden
van harte uitgenodigd om aansluitend op de
papierophaling een toost uit te brengen op het nieuwe
jaar 2008. Van harte welkom !
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Heerlijkheid van Heule laat van zich horen
Nota van de redactie : Wie zich afvraagt wat er met die ‘Heerlijkheid’ nu
eigenlijk bedoeld wordt : De Heerlijkheid was de eigendom van een Heer in
de Middeleeuwen. In dit geval gaat het om een impostante vierkantshoeve
gelegen te Heule.
De zomer van 2007… de heerlijkheidse oase van ‘rust’ werd voor drie weken
omgetoverd in een broeinest van activiteit…
Op een mooie zondagmiddag kwamen ze aan, ‘The B(ouworde)- Team’. Met
hun uitgeruste camionette vlamden ze het poortgebouw binnen. Hun
aanvoerder, Jef, overschouwde de werken en zijn hersenpan schoot meteen
in actie: ‘hoe gaan we dat hier organiseren?, wie doet wat?,… Van toen af
waren ze niet meer te houden. Dag in dag uit, slag om slinger, van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat, werkten ze zich te pletter. Altijd was er
wel iemand aan het froetelen in één of ander hoekje van de boerderij.
En dan hadden ze nog tijd om hun welgeapprecieerde mening te komen
zeggen op een filosofische avond op de zolder, of zich te smijten voor het
winnen van een quiz. De equipe kende af en toe versterking, af en toe
beperkte ze zich tot twee leden. Maar wat een energie!! Hier zien we
enkelen van hen aan het werk:

Valentijn moést scheef metsen
van Monumentenzorg en zelfs
dat kon hij...

Iedereen werd ingezet naargelang
zijn talent. Bert, hier op de
voorgrond, kwam om te kuisen…
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Dennis werkte zelfs ’s nachts…
als hij niet moest babysitten
tenminste

En Jef…daar zijn geen woorden
voor…

Een grote dankuwel Jef, Dennis, Tony, Valentijn, Marc, Bert, Inge, Peter (en
zijn broer van wie me de naam ontsnapt), Leona, de ploegen van
Christoforus uit Munte, Lieve en Anasar!
De ongelofelijk goed gemetste trap, steunberen, muren en paadjes, de
gesauste muren, het herlegde dak, de uitgebroken en nieuwe vloeren en
zoveel meer doen ons dagelijks met heel veel plezier aan jullie terugdenken.
Bedankt voor alles.
Willy, Stan en Katleen en alle anderen van de Heerlijkheid van Heule
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Wist je dat ...
We dit jaar financiële steun hebben gekregen van Welzijnszorg voor de
aankoop van een aanhangwagen.
Onze voorzitter hiervoor een heel dossier heeft moeten samenstellen.
Maar dat we er nu toch wel heel blij mee zijn dat het vele administratieve
werk ook heeft opgebracht.
Dat dit maar een van de vele dingen is waaraan achter de schermen hard
wordt gewerkt.
Idalie intussen aan de beterhand is en weer opnieuw aan het werk.
We in Kortessem hebben geholpen om het dak van de grote schuur te
vernieuwen.
Scholieren van Mariaburcht in Stevoort zijn komen helpen en hun beste
beentje hebben voor gezet.
Er nieuwe kiezel is gelegd aan de oprit van de Sleutel.
Er op de laatste Algemene Vergadering van 7 december 2007 een nieuwe
Raad van Bestuur is verkozen.
Armoede in België een toenemend probleem is.
Dat vooral de laagste inkomens nu getroffen worden door de stijgende
voedsel- en energieprijzen.
We er trots op zijn om op onze eigen bescheiden manier mensen die het
moeilijk hebben een stukje op weg te helpen in hun huisvesting.
Dat we na lang aandringen eindelijk hebben bekomen dat we een hogere
vergoeding voor het opgehaald papier krijgen.
Palmyre zich de laatste weken weer elke vrijdag heeft ingezet voor de
verkoopactie ten voordele van Bond Zonder Naam.
Je voor kaarsen nog steeds terecht kan in De Sleutel.
Dit al de 19e jaargang van het Contactblaadje is en dat betekent dat we
volgend jaar onze 20e verjaardag mogen vieren !
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Een dag in De Sleutel
In De Sleutel wordt iedere dag hard gewerkt. Niet alleen door onze
werknemers, maar ook door vrijwilligers die zich vele dagen belangeloos
inzetten voor onze vereniging en de kansarmen uit de regio. Robert Bossus
is een van hen en vertelt over wat er allemaal te beleven valt.
’s Morgens om 9u00 komen onze werknemers aan en openen de magazijnen
van De Sleutel. Vanaf nu kunnen mensen hier de hele dag terecht voor
kleren, speelgoed, meubels, huisraad enz. Ondertussen zet er iemand
koffie en maken we de kachel aan, want zeker in de winter kan het hier na
een nachtje vriezen bijzonder koud zijn. Gelukkig doet onze goede oude
kachel het uitstekend.
Idalie is onze specialist voor de kledij. Maar naast het uitsorteren,
ophangen en opbergen van de kleren zorgt ze ook dat alle binnengekomen
speelgoed, schoenen en huisraad hun plaatsje krijgen. En als Idalie er niet
is, kunnen we een beroep doen op Gaby en Palmyre. Hun enthousiasme
werkt aanstekelijk. Twee handen op een buik lijkt het wel. Ze tateren maar
door en discussiëren soms voor de hele buurt, maar altijd met de glimlach
en aan het eind van de dag hebben ze weer bergen werk verzet.
Ondertussen is Albert bezig met het onderhoud van ons rollend materieel.
Kortom, de tractoren en aanhangwagens, waarmee we elke maand papier
ophalen, hebben zo af en toe wat herstellingen nodig. En dat is een kolfje
naar de hand van Albert.
Jochen is intussen bezig om wat orde op zaken te stellen op de
kartoncontainer die voor aan De Sleutel staat. Ook op de aanhangwagen
waar mensen gedurende de hele maand papier kunnen brengen gaat hij
alles stapelen. Op die manier ziet het er niet alleen netjes uit, maar kan er
ook meer papier op de kar geladen worden.
En er zijn nog vrijwilligers die hier regelmatig een handje komen toesteken,
zoals Robert, Jef, Felicien, Monica en Julien. Felicien kijkt de
binnengekomen meubels na en doet eventueel kleine herstellingen. Monica
en Julien helpen met de kledij en het uitsorteren in het magazijn.
Maar onze werknemers en vrijwilligers doen nog veel meer : hout zagen
voor de kachel, afval recycleren in de containers, meubels ophalen of
brengen, karton ophalen, verven, behangen ...
Kortom, werk genoeg in De Sleutel. Wie graag eens wil komen kijken of
meehelpen : altijd welkom ! De kachel brandt en de koffie staat klaar !
Tekst : Robert Bossus en Inge Verheyen
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Bezinning
Woord en daad
Zo dienstvaardig heeft Hij zich gegeven
van Wie wij het evangelie lezen
dat wij dankbaar trouw zijn Woord beleven
biddend dat Hij ook ons zou genezen.
Hij zoekt voort naar kleinen en verdrukten,
klaagt machtsmisbruik aan, pleit voor weerlozen.
Onverzoenlijk voor wie vruchten plukten
van het kwaad, waar zij bewust voor kozen.
Zijn armen tot schande soms voor buren
Jezus toont elke mens zijn waarde.
Staat Hij bij conflicten midden hete vuren
dan wil Hij dat consequent aanvaarden.
Niet wat strijd beslecht maakt leven heilig.
Liefde geldt als weldaad voor de mensen.
Langs die Weg naar vrede leidt Hij veilig
die ’t geluk ons gunt zoveel wij wensen.
Nooit was het zijn keuze jong te sterven.
Hij zou tot en met voor Gods wil kiezen.
Zelfs om heil voor allen te verwerven
puur uit overgave zich verliezen.
Voeten wassend heeft Hij rondgekropen.
Bij ’t ultieme maal hen vrijgesproken.
Om het oud Messiasbeeld te slopen
heeft Hij brood als godsgeschenk gebroken.
Uit “45 gedichten om te bezinnen” van Klem Bellinckx.
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Familienieuws
Overlijden
De bomen komen uit de grond
En uit hun stam de twijgen
En ied’reen vindt het heel gewoon
Dat zij weer bladeren krijgen
We zien ze vallen naar de grond
En dan opnieuw weer groeien
Zo heeft de aarde ons geleerd
Dat ál wat sterft zal bloeien

Toon Hermans

Op 29 september 2007 overleed Harie Philtjens, vader van Lisette Philtjens.
Lisette werkt al jaren met ons mee als vrijwilliger en maakt elke maand
verse soep voor de papierophalers in de Sleutel.
Op 20 oktober 2007 moesten we afscheid nemen van Karel Kindermans. Hij
heeft jaren in Congo en Togo gewerkt voor Bouworde. Ook dochter An is
vele keren met ons mee op bouwkamp geweest.
Wij bieden de beproefde families onze christelijke deelneming aan en
wensen hun veel sterkte.
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Agenda januari – april 2008
Zaterdag 12 januari 2008, 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem
Aansluitend is er een nieuwjaarsreceptie in De Sleutel met een natje en
een droogje. Alle papierophalers, vrijwilligers, bestuursleden en
werknemers worden hierop van harte uitgenodigd !
Zaterdag 9 februari 2008, 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 8 maart 2008, 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem
Vrijdag 28 maart 2008, 19u30
Algemene Vergadering in de Sleutel
Zaterdag 12 april 2008, 9u00
Papierophaling in Neerharen, 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 maart 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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