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Nieuwe Raad van Bestuur
Op de Algemene Vergadering van 7 december 2007 werd er een nieuwe
Raad van Bestuur gekozen. De meeste onder hen zijn oude bekenden,
maar er werd wel wat veranderd aan de functies die zij zullen waarnemen.
Daarom een kort overzichtje van de mensen die vanuit hun taak in de
bestuursraad de werking van onze vzw in goede banen zullen leiden.
Robert Bossus : voorzitter
Jef Gerets : ondervoorzitter
Mariëlle Vankan : secretaris
Johan Engelen : penningmeester
Luk Poismans : afgevaardigd bestuurder en personeelscoördinator
Monica Bolinius : bestuurslid
Guy Paenen : bestuurslid
We wensen de nieuwe bestuursraad veel succes en danken hen al bij
voorbaat voor het vele werk dat zij achter de schermen zullen verrichten !

Telebouworde Limburg in de bloemetjes
Zoals jullie al konden lezen in het vorige Contactblaadje hebben we van
Welzijnszorg financiële steun gekregen voor de aankoop van een
aanhangwagen. Maar voor het zover is gekomen hebben we een dik dossier
moeten samenstellen en zijn er mensen van Welzijnszorg in de Sleutel
komen kijken om de werking van onze vzw beter te leren kennen. Ze
waren blijkbaar zo enthousiast dat we niet alleen een toezegging hebben
gekregen voor financiële steun, maar ze hebben ons ook genomineerd voor
de prijs “Armoede Uitsluiten”. Met deze jaarlijkse prijsuitreiking wil
Welzijnszorg mensen en projecten in de kijker plaatsen die zich engageren
in de strijd tegen armoede en uitsluiting. Deze nominatie is voor de vzw
een bevestiging dat we goed bezig zijn, maar vooral een dikke pluim voor al
onze medewerkers en vrijwilligers die met ons meehelpen. Deze nominatie,
beste vrijwilligers, is voor jullie ! Van harte gefeliciteerd !
Hieronder volgt een verslag van de prijsuitreiking “Armoede Uitsluiten”.
Op donderdag 14 februari 2008 waren we door Welzijnszorg uitgenodigd.
We waren genomineerd voor het indienen van het beste project van het
afgelopen jaar. Vorig jaar hadden we een projectaanvraag gedaan voor een
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nieuwe aanhangwagen voor het vlot verloop van ophalen van papier en
karton en meubels voor onze vzw. Ons project viel in goede aarde bij de
jury.
Samen met Mariëlle, onze nieuwe secretaresse en tevens mijn vriendin, zijn
we naar Brussel gespoord om onze prijs in ontvangst te nemen. Na een
hartelijk ontvangst konden de speeches van diverse genodigden en de
prijsuitreiking voor de genomineerden beginnen. Tot spijt van velen moest
onze Vlaamse minister-president Dhr. Kris Peeters verstek laten gaan, hij
werd vervangen door zijn kabinetchef. Deze laatste sprak zijn lof uit over
de werking van Welzijnszorg en de genomineerden en beloofde nog meer
werk te maken van armoedebestrijding door de huidige Vlaamse regering.
Concrete uitwerkingen hiervan zijn terug te vinden in de huidige
beleidsplannen.
De jury heeft “EFRM” gekozen tot laureaat voor de prijs “Armoede
Uitsluiten” 2008. Deze organisatie kiest ervoor zelfstandigen in moeilijke
situaties te ondersteunen op diverse vlakken. Denk hierbij aan juridisch
advies, samenwerking met UNIZO, VOKA en zitdagen organiseren in
OCMW’s.
Het officiële gedeelte werd afgesloten door de voorzitter van Welzijnszorg
Dhr.Cloet. Hij overhandigde de laureaat een geldbedrag en een replica van
“de onbekende dakloze”. De andere genomineerden kregen een kader met
een afdruk van Welzijnszorg. Dit zal een mooi plaatsje krijgen in de Sleutel.
Daarna waren broodjes, wijn en koffie een welgekomen versnapering. Het
smaakte.
Nog even “de Wroeter” feliciteren, want zij waren ook een van de
genomineerden. De wereld is klein in de sociale sector.
Blij met nominatie en gelukwensen namen we afscheid van de voorzitter.
Brussel laten links liggen was zeker niet de bedoeling, dus richting stad. We
hadden namelijk ook nog Valentijntje te vieren.
Poismans Luk, afgevaardigd bestuurder
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Bouwkamp Heule
Van zondag 13 juli tot 2 augustus gaan we met z’n allen weer op
bouwkamp. Net als vorig jaar trekken we naar Heule in Kortrijk. We zullen
er werken voor de vzw Oranjehuis die hulpverlening biedt in de sector van
de bijzondere jeugdzorg.
Een oude vierkantshoeve die bekend staat als de “Heerlijkheid van Heule”
zal er verder worden verbouwd. Er komen vier gastenverblijven waar
jongeren of gezinnen in een crisissituatie even tot rust kunnen komen. Er
zal opleiding gegeven worden in houtbewerking en er komen biologische
landbouwactiviteiten.
Aan de vierkantshoeve zijn nog vele verbouwingswerken te doen. We zullen
dus onze handen vol hebben met metselen, vloeren leggen, trappen maken,
.....
Zo’n bouwkamp is de ideale vakantie-uitstap voor wie :
 De drukte van alle dag even wil missen
 Een paar kilootjes kwijt wil
 Een gebruinde huid wil, maar een zonnebank te duur vindt
 Nieuwe mensen wil leren kennen
 Nieuwsgierig is naar het West-Vlaamse dialect
 Wil kennis maken met Tineke van Heule
 Samen met anderen wil werken aan een gezamenlijk project
Wat breng je mee :
 Een slaapzak en hoeslaken
 Een pyjama en tandenborstel
 Stevige werkschoenen
 Werkkledij en regenjas
 Een stuk zeep
 Een goed humeur
 Een handdoek voor vanboven
 Een handdoek voor beneden
 .....
Voor info en inschrijving bel Jef Gerets op 089/71.56.87 of mail naar
info@telebouworde.be voor eind juni 2008.
Tot in juli !!!!!

5

Bezinning
Gevangen in armoede
Armoede heeft oersterke armen
zo krachtig als de stalen arm der wet.
Erkent geen God meer, noch erbarmen
“zacht” is verbeten buiten spel gezet.
Nochtans de hemel ingeprezen
zo zalig als het Evangelie leert.
Te vlug hun goed-recht afgewezen.
Hun pover kansen goedkoop genegeerd.
Diametraal met ruimer winst op aarde
treft hen de schuld die met de index stijgt.
Meer-hebbers stellen mindren de voorwaarden.
Wie vals speelt weet waarom hij zwijgt.
Ook zonder diep besef van hoger waarden
is wie teveel heeft levenslang bedreigd ...
Klem Bellinckx

Club De Grijze Kat vzw
Club De grijze Kat is een vzw in Antwerpen die zich inzet voor kansarme
kinderen en jongeren en hun families.
Hun werking spitst zich toe op twee kernactiviteiten. Aan de ene kant de
kinder- en tienerwerking, specifiek voor kansarme jeugd, met doorheen het
jaar allerhande activiteiten, een zomerkamp, een Sinterklaasfeest, ...
Aan de andere kant ondersteunen ze kansarme gezinnen door een
maandelijkse voedselbedeling en een beperkte sociale dienstverlening.
De vereniging draait uitsluitend op onbezoldigde vrijwilligers en voor de
financiering van activiteiten wordt een beroep gedaan op bijdragen van
weldoeners.
Jullie vragen jullie waarschijnlijk af wat de link is met Telebouworde. Wel,
de architect van Bouworde Vlaanderen heeft ons gecontacteerd en gevraagd
of we de vzw kunnen helpen met de verbouwing van lokalen. Jef en Robert
zijn ter plaatse gaan kijken en waren erg positief over het project. Als er
genoeg mensen interesse hebben, kunnen we in augustus een of twee
weken gaan helpen. Voor meer inlichtingen kan je steeds bij Jef terecht.
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Wist je dat ...
Dat er bij iedere ophaling mensen komen helpen van het asielcentrum “Ter
Dennen”.
We Erik een tijdje hebben moeten missen wegens een operatie aan de knie,
maar dat hij de laatste ophaling weer van de partij was.
Er gevraagd is om klinkers te leggen aan de kerk van Mariaheide.
We op zaterdag 26 april 2008 opnieuw deelnemen aan de Actie Proper
Straatbeeld. We vertrekken om 9u00 aan de Sleutel.
We in december 1973 voor de eerste keer papier hebben opgehaald ten
voordele van de missiewerking.
We dit jaar dus een feestje mogen bouwen ter ere van 35 jaar papier
ophalen.
Dat feestje zal doorgaan op 13 september 2008 onder de vorm van een
barbeque.
De Alverberg in Kortessem plannen heeft om een oude stal in te richten als
winkelruimte voor de verkoop van hoeveproducten en producten van de
Wereldwinkel.
Er dus nog veel werk te doen valt om die ruimte helemaal klaar te krijgen :
plafond, muren, vloeren, ...
Het dak van de grote schuur in Kortessem intussen helemaal vernieuwd is
met recuperatiepannen die we nog hebben afgenomen van een huis in
Neerharen.
Mensen die zich geroepen voelen om te komen helpen steeds welkom zijn !
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Kerstdiner 2007
Het Paasfeest van 2008 is al achter de rug. Kerstmis 2007 lijkt dan ook al
lang vergeten. Maar wisten jullie al dat we samen met de Sint-Vincentius
vereniging uit Lanaken hebben geholpen om een Kerstdiner te organiseren
voor de kansarmen uit Lanaken ? Het initiatief kwam van een sympathieke
weldoener die heeft gezorgd voor een verzorgd feestmaal mét bediening.
Telebouworde Limburg en Sint-Vincentius hebben geholpen met de nodige
logistieke ondersteuning. Luk Poismans maakte voor ons een mooi
verslagje.
Kerstfeest St-Vincentius en Telebouworde vzw 19 december 2007
Een weldoener uit onze gemeente wilde een kerstfeest voor onze mensen.
Een fijn kerstdiner was het uitgangspunt en dit voor het cliënteel van de
verenigingen St-Vincentius en Telebouworde. Zulk fantastisch aanbod
namen de voorzitters van beide organisaties van harte met beiden handen
aan.
Ons Kerstfeest ging door in het O.C. “Jeugdpark” te Smeermaas. De
genodigden werden verwacht op 19 december om 13u30 om samen kerst te
vieren. Na een warm onthaal, toespraak van de voorzitter van SintVincentius en gebed kon de maaltijd van start gaan. Onze weldoener kon er
jammer genoeg niet bij zijn.
We genoten er met zijn allen in een fijn kerstdecor van een lekkere warme
maaltijd bereid door een traiteur van onze gemeente. Voor de kinderen
werd er een mooie speelhoek voorzien. De jongste onder ons legden heel
vlug contacten en konden tevens genieten van de warme kerstsfeer die er
heerste. De al wat ouderen konden de benen strekken en even genieten
van de buitenlucht. Zo konden ook zij contacten leggen met de andere
genodigden. Aan tafel werd er voluit gepraat. Het was mooi om te zien dat
mensen niet in hun kringetje bleven zitten, maar dat er van plaats werd
gewisseld.
Na de pauze kregen we dan nog een lekker dessert en het geheel werd
afgesloten met een gebruikelijke kop koffie en thee.
Na de felicitaties aan de kok en de mensen die ons bedienden, keerde
iedereen voldaan huiswaarts. Het was een gezellige namiddag geweest en
er werden al plannen gesmeed om dit zeker over te doen.
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Samen met de vrijwilligers van Sint-Vincentius en de Telebouworde werd de
zaal weer keurig opgeruimd. Moe maar voldaan over de fijne contacten, het
warme kerstfeest en het lekkere eten was iedereen klaar om Kerst in eigen
familiekring te vieren. Een kerstmis dat deze keer zeker een extra dimensie
heeft gekregen door deze kerstperiode op zulk een warme manier te hebben
mogen starten.
Hierbij nogmaals dank aan iedereen die heeft geholpen om dit initiatief tot
een goed einde te brengen.
Luk Poismans
Voorzitter St-Vincentius Lanaken
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Familienieuws
Huwelijk
Het hart
vraagt om een tochtgenoot
voor elke dag
voor heel het leven
behalve ruimte
licht en brood
verlangt het hart
een tochtgenoot
om steun te vinden
en te geven.
Op zaterdag 29 maart 2008 traden Leona Reyskens en Erwin Bytebier in het
huwelijksbootje. Leona is vele keren met ons mee papier komen ophalen
en is ook verschillende jaren met ons mee op bouwkamp gegaan.
We wensen het koppel een gezonde en gelukkige toekomst toe !
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Agenda april – juli 2008
Zaterdag 12 april 2008, samenkomst vanaf 8u45, vertrek om 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 26 april 2008, samenkomst vanaf 8u45, vertrek om 9u00
Actie Proper Straatbeeld
Zaterdag 10 mei 2008, samenkomst vanaf 8u45, vertrek om 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 14 juni 2008, samenkomst vanaf 8u45, vertrek om 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 12 juli 2008, samenkomst vanaf 8u45, vertrek om 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem
Zondag 13 juli tot zaterdag 2 augustus 2008
Bouwkamp “Hof van Heule” in Heule (Kortrijk)
Voor info en inschrijving bel Jef Gerets 089/71.56.87
Alvast te noteren in jullie agenda : zaterdag 13 september 2008
Barbeque naar aanleiding van 35 jaar papierophaling (meer info volgt later)

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 juni 2008.

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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