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Voorwoord
Beste lezers,
En weer zijn we aanbeland bij de zomer. Misschien zit je wel puffend van de
hitte met een verfrissend drankje of ijsje in de hand dit nieuwe
Contactblaadje te lezen. In dat geval is het een dubbel plezier natuurlijk.
Wat kunnen we deze keer aanbieden ?
Zoals beloofd een artikel over Maurice Willeme en het bouwkamp van Hove
in 1978. Verder staan er ook nog enkele reacties in van leerlingen van het
Insituut Mariaburcht die enkele dagen met ons meewerkten.
Naast de intussen beroemde ‘wist-je-datjes’ met niet te versmaden weetjes
ook nog een oproep om Bieke Cops te steunen in verband met een project
voor weeskinderen in Marokko
Tenslotte ook nog even de aandacht vestigen op enkele markante feiten uit
het rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering over de sociale
staat van Vlaanderen en meer bepaald over de armoedebestrijding.
Veel leesplezier en een prettige vakantie toegewenst !
De redactie
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Herinneringen aan Maurice Willeme
In ons vorige Contactblaadje hebben we melding gemaakt van het
overlijden van Maurice Willeme. Hij was de drijvende kracht achter de vzw
Pica – Wonen en Werken in Hove.
Vanuit het secretariaat van Bouworde in Leuven werden wij gevraagd om
een huis met fietswerkplaats te bouwen in Hove (provincie Antwerpen) met
Ytong blokken (cellenbeton) van 30 cm breedte. Wanneer wij toekwamen
stond daar een gigantische hoeveelheid bouwmaterialen. We dachten dat
het onmogelijk zou zijn om dit verwerken op slechts 3 weken tijd.
Met goede moed en veel doorzettingsvermogen zijn wij er aan begonnen.
Wij, dat waren Frans Claes, Chris en Lucy Vandeninden, Patrick Sohl (†),
Nestor Jaspers, Rosianne en Damien (†) Jaspers, Marie-Jeanne Renier,
Johan Venken, Klem Bellinckx, Ludo en Guido Kerckhoven, Lieske Schols,
Patrick Janssen, Valère en Jeanine Gerets, Jef en Jozefa Gerets- Jaspers met
hun kinderen Bert, Petra en Albert.
Maurice begeleidde de opleiding fietsenmaker op dat moment in een
achtergebouwtje achter zijn huis. Hij was dan ook blij dat wij kwamen
helpen, zonder de hulp van Bouworde kon hij niet bouwen.
Drie weken is er samen gewerkt, als 1 ploeg met maar 1 doel voor ogen :
zoveel mogelijk te realiseren. Iedereen heeft het beste van zichzelf
gegeven zodat in die drie weken van zowel het huis als de werkplaats de
ruwbouw klaar was. Het hele huis stond er en als toemaatje legden we ook
nog de riolering ! Achteraf zijn wij nog verschillende zaterdagen terug
gegaan voor de afwerking.
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Maurice was een gedreven man die alles in het werk stelde om jongeren een
opleiding te geven op maat. Aangepast aan de mogelijkheden van de
persoon en in een aangename werksfeer. Zo stelde hij met de steun van
zijn vrouw Martha zijn vakmanschap ten dienste van hen die het moeilijk
hadden in onze samenleving.
Wij bieden Martha en de familie onze Christelijke deelneming aan.

Patrick Sohl (†) hard aan het werk in Hove
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Bezinning
Vakantie

Midden hitte, of in kilte
vinden zoekers die dat wilden
toch iets als woestijn van stilte.
Wie kan loslaten wat drukte
oogst de rust waarin het lukte
dat hij daar de vrucht van plukte.
’t Arbeidstempo kweekt rebellen
waar gedwongen eisen stellen
’t duivels ritme te versnellen.
Méér riant bezit vernikkelen
eist dwangmatig hoog ontwikkelen
en doet overmatig smikkelen.
Slopend drijft vooruitgang jachtig
overdreven eigenmachtig
veel minder sociaal eendrachtig.
Ongelijk verdrukt welstand.
Steeds veel teveel aan de hand;
raakt alleen de buitenkant.
Vervreemd zijn wij afgeleid.
Heel veel kostbaars zijn we kwijt
(bv) ontspanning, als vakantietijd ...

Klem Bellinckx
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Samenwerking Instituut Mariaburcht
Op dinsdag 21 oktober 2008 was er voor de leerlingen van het 5 e jaar
secundair onderwijs van het Instituut Mariaburcht uit Stevoort een inleefdag
in samenwerking met Telebouworde Limburg en vzw De Alverberg in
Kortessem. De leerlingen hebben er onder begeleiding een hele dag
meegeholpen aan de vele verbouwingswerken van de boerderij.
Ze kregen nadien de opdracht een evaluatie te schrijven van de dag met
onder andere aandacht voor wat hen getroffen heeft en wat ze er uit
bijgeleerd hebben. Hieronder een greep uit hun reacties :
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Met het gebruikte hout maakten we toch nog een heel mooi
timmerwerk. Ik heb er geleerd dat je echt uit iets kleins iets heel
moois kan maken.



Het heeft me ook getroffen dat die mensen het met veel minder
moeten doen dan wij.



Wat mij getroffen heeft is vooral dat de mensen de boerderij
renoveren zonder er veel geld aan uit te geven. Ze proberen zoveel
mogelijk dingen terug te gebruiken en zo weinig mogelijk weg te
gooien.



Ik heb hiervan geleerd dat je ook mooie dingen kunt maken of
dingen kunt doen zonder er al te veel geld aan uit te geven en dat je
niet alles direct moet weggooien maar dat je ze ook nog kunt
gebruiken.



Ik vond het positief dat ik deze mensen een beetje heb kunnen
helpen.



Ik vond het een leerrijke ervaring.

Wist je dat ?
Benny 75 jaar is, Felicien 65 en Edward 62.
Iedere zaterdag mensen met een werkstraf met ons meewerken aan
projecten.
Elke papierophaling zo’n 4 asielzoekers uit het opvangcentrum Ter Dennen
te Rekem met ons komen meehelpen en dat we dan soms in 4 verschillende
talen zouden moeten praten.
Jef, Edward en Gino klinkers hebben gelegd aan het Bouworde- en
Poverellocentrum in Heusden.
Tony van Munte er in januari ook bij was om te helpen bij De Grijze Kat in
Antwerpen. Hij heeft er vloeren afgewerkt met O.S.B platen. Dank je wel
Tony.
We dankzij de werking van de Sleutel vorige maanden weer enkele gezinnen
uit de nood hebben kunnen helpen door hen degelijke meubels te bezorgen.
Idalie door een val bij haar thuis haar pols gebroken heeft en daardoor een
tijdje buiten strijd is geweest.
We haar afwezigheid gedeeltelijk hebben kunnen opvangen dankzij de
vrijwillige hulp van Monica, Gaby en Palmyre.
Dagelijks mensen bij de Sleutel aankloppen voor kleren en huisraad.
Gedurende de weekends heel veel papier en karton wordt gebracht aan de
Sleutel.
Wat op zijn beurt extra werk oplevert om alles gestapeld te krijgen.
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Steun Bieke Cops !!!
Bieke Cops uit Oud Rekem heeft vele keren met ons mee papier opgehaald
samen met haar moeder en twee broers. Zij gaat van 2 tot 23 augustus
2009 met de vzw Bouworde Vlaanderen in Marokko werken aan een project
voor weeskinderen.
Het weeshuis “Centre de l’enfance Lalla Amina” te Taroudant werd opgericht
in 1971. Er verblijven vooral “onwettige” kinderen die buiten het huwelijk
geboren zijn. Zo’n 25 kinderen tussen 0 en 5 jaar wonen in het weeshuis.
De kleintjes blijven er de hele dag, de groteren gaan overdag al naar school.
Daarnaast worden er ook ongeveer 30 kinderen tussen 6 en 18 jaar
opgevangen. Ze wonen per vijf in een huis op hetzelfde domein en krijgen
er de zorg en steun van 2 moeders-opvoedsters per groep die elkaar
afwisselen.
De voorbije jaren werden er al een aantal aanpassingen en renovaties
uitgevoerd zoals schilderwerken, herstelling van de speeltuin en de aanleg
van een sportveld.
Aangezien de meest noodzakelijke basisvoorzieningen aanwezig zijn, zullen
de vrijwilligers nu vooral aandacht kunnen geven aan de kinderen. Dat is
broodnodig want het personeel is onderbemand waardoor kinderen niet de
aandacht en affectie kunnen krijgen die ze nodig hebben. De vrijwilligers
zullen zorgen voor activiteiten en uitstappen voor de kinderen. Kortom, ze
willen hen een onvergetelijke vakantieweek bezorgen.
Maar .... er is geen extra geld hiervoor. Onder andere daarom zamelen de
vrijwilligers zelf geld in door een aantal activiteiten op te zetten. Ook Bieke
Cops doet acties om geld te verzamelen voor dit project. Het geld zal
gebruikt worden om met de kinderen activiteiten te doen en voor de
aankoop van verzorgings- en spelmateriaal.
Wie Bieke Cops wil steunen voor dit project kan storten op
431-7100234-95
Bouworde vzw
Tiensesteenweg 157
3010 Kessel-Lo
met als vermelding “Bieke Cops steunt MA 9012”.

8

De sociale staat van Vlaanderen
“De sociale staat van Vlaanderen” is een rapport van 464 pagina’s dik en
werd opgesteld door de studiedienst van de Vlaamse regering. Het gaat om
een bundeling van resultaten van onderzoeken over de evolutie van de
leefsituatie van de Vlaamse bevolking in de voorbije 20 jaar. Zes
onderwerpen komen aan bod : onderwijs en opleiding, werk en
arbeidsparticipatie, inkomen en armoede, gezondheid en zorg, wonen en
sociale participatie en ten slotte mobiliteit. We halen er enkele markante
cijfers voor jullie uit.
In het onderwijs blijft de sociale ongelijkheid groot. Het eerste leerjaar is
een struikelblok voor 10 % van de kinderen. Slechts 1 op de 10 kinderen
van de 10 procent armste gezinnen volgt een algemene middelbare
opleiding, tegenover 9 op de 10 kinderen van de 10 procent rijkste
gezinnen.
De arbeidsparticipatie van vrouwen, ouderen, allochtonen en
arbeidsgehandicapten ligt manifest lager dan het Vlaamse gemiddelde.
Klachten over werktempo en stress zijn in de laatste 15 jaar verdubbeld.
De lonen van de Vlamingen zijn de voorbije 20 jaar flink toegenomen, maar
de kloof tussen een arbeids- en vervangingsinkomen is groter geworden.
Armoede hangt vaak samen met andere sociale problemen zoals lage
scholing, werkloosheid, slechte huisvesting en een zwakkere gezondheid.
Inzake wonen zijn er grote sociale verschillen : bij de 20 % rijkste gezinnen
is 85 % huiseigenaar, bij de 20 % armste slechts 65 %.
De gezondheidskloof tussen sociaaleconomische sterkere en zwakkere
groepen wordt groter. De zorg is toegankelijk want 95 % van de mensen
valt onder de verplichte ziekteverzekering, maar patiënten betalen inmiddels
wel al bijna 29 % van alle kosten van de medische zorg zelf. Laagopgeleide
mensen leven minder lang en verkeren minder lang in goede gezondheid.
Van de laagopgeleiden heeft 37 % een chronische aandoening, tegenover
16 % van de hoogopgeleiden. Meer dan 6 op de 10 zieke of gehandicapte
Vlamingen heeft moeite om medische kosten te betalen en een kwart van
de eenoudergezinnen stelt het gebruik van gezondheidszorg uit of af om
financiële redenen.
Benieuwd of de volgende Vlaamse regering werk zal maken van de
armoedebestrijding want door de economische crisis zullen de middelen
beperkt zijn.
Bron : “De sociale staat van Vlaanderen”. In Knack, 2009, nr. 20, p. 14-16.
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Familienieuws
Overlijden
Al het levende is zinnig
hoe onbegrepen ’t ook mag zijn
Of het blij is, droef of innig
of het onrust is of pijn
Zinnig is ons hopen, vrezen
de kleinste bloem in ’t lage gras
Daarom zou het onzin wezen
als de dood onzinnig was
Toon Hermans
Op 30 maart 2009 is Pascal Stevens overleden op 36-jarige leeftijd. Vele
jaren heeft hij mee met ons papier opgehaald. Eerste als jonge kerel van
15 jaar en later is hij met een kamionette komen rijden. Wij hebben goede
herinneringen aan die jaren dat er veel jongeren mee zijn komen helpen.
Pascal was er iedere ophaling bij, wij konden steeds op hem rekenen.
Dank je wel Pascal.
Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan.

Huwelijk
Een ring zonder begin en zonder eind
Glanzend, stralend en verfijnd
Een grote belofte en toch zo klein
Zoals een ring moet liefde zijn
Op 27 juni 2009 traden Jan Stegen en Linda Polaris in het huwelijksbootje.
Jan en Linda komen regelmatig helpen bij de papierophalingen. Jan heeft
ook verschillende bouwkampen met ons meegedaan en is verschillende
jaren achter de schermen actief geweest als lid van de raad van bestuur.
We wensen het jonge koppel een gezonde en gelukkige toekomst toe !
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Agenda juli - oktober 2009
Zaterdag 11 juli 2009, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem
Maandag 13 juli tot zaterdag 1 augustus 2009
Bouwkamp “Hof van Heule” in Heule (Kortrijk)
Voor info en inschrijving bel Jef Gerets 089/71.56.87
Zaterdag 8 augustus 2009, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 12 september 2009, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophalingen in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 10 oktober 2009, samenkomst 8u45, vertrek 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 september 2009.

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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