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Voorwoord
Beste lezers,
Met het einde van het jaar en het einde van het decennium alweer
gepasseerd, starten we waarschijnlijk net als u het nieuwe jaar weer met
bergen goede voornemens.
Om alvast het goede voorbeeld te geven, staat deze nieuwe editie weer
boordevol leerrijke en boeiende informatie. Zo staat er in dit
contactblaadje een verslag van Bieke Cops. Bieke neemt regelmatig deel
aan de papierophalingen en ging in augustus 2009 op bouwkamp naar
Marokko.
Verder weer nieuws van Johan Venken uit Congo. Hij werkt nog steeds in
Kananga bij het O.R.S. (Oeuvre de Réclassement Social des Jeunes), een
project voor de opvang, begeleiding en reïntegratie van jongeren. Hij heeft
het onder andere over het bakken van brood en de lekkerste honing die hij
ooit heeft mogen proeven.
Voorts leverde het voorbije zomerbouwkamp in Heule ook nog een heus
bouwkamplied op. De integrale versie van dit lied kan je verderop vinden.
Tenslotte ook nog de vaste rubrieken met de wist je datjes en het
familienieuws.
Zo, veel leesplezier en een voorspoedig 2010 !
De redactie
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Bieke Cops in Marokko
In augustus 2009 ging Bieke Cops op bouwkamp in Marokko. Ze schreef
voor ons een mooi verslag over haar belevenissen.
Drie weken vrijwilligerswerk op een sociaal project in Marokko
Marokko, het land van de Sahara en het Atlasgebergte, het land van
koningssteden en stranden aan de Atlantische oceaan. Het land van ezels,
kamelen en kakkerlakken, het land van de Islam. Marokko, een land in
Afrika met een totaal andere cultuur, een land dat ik graag eens zou willen
zien. Daarom greep ik dan ook mijn kans toen Markokko in het aanbod van
Bouworde verscheen. Ik schreef me in voor een sociaal project in
Taroudant, een stadje in het zuiden van Marokko, ter hoogte van Agadir.
Twee augustus 2009 was het dan zover. Samen met 9 meiden uit
Nederland en België vloog ik van Brussel naar Marokko ! Daar aangekomen
werden we opgehaald door Hlimoe, de projectcoördinator in Marokko. Met
een taxi werden we naar zijn huis in Taroudant gebracht, waar we de
komende 3 weken zouden verblijven.
Na een korte kennismaking met het land en de stad was het tijd voor het
werk. We besloten 2 weken aan één stuk te werken om vervolgens nog een
week op rondreis te kunnen. Die 2 weken hebben we gewerkt in het tehuis
“Lalla Amina”, een tehuis voor weeskinderen en vondelingen, in een centrum
voor straatkinderen. ’s Ochtends deden we het een, ’s middags het ander.
In Lalla Amina hebben we buiten gespeeld met de oudere kinderen.
Verstoppertje, tikkertje, voetballen, fopbal ... bij de jongere kinderen
hielpen we veel mee met de verzorging. We gaven hen eten en speelden
met ze. Soms maakten we een kleine wandeling buiten, rustten uit op de
draaimolen en gingen weer terug naar binnen waar we met balonnen
speelden en bellen voor ze bliezen.
Ook met de straatkinderen hebben we veel spelletjes gespeeld. Op een
stoffig voetbalveld, wat meer op een vuilnisbelt leek, speelden we in de volle
zon ‘rotte eieren’, ‘zakdoek leggen’, ‘chinees voetbal’, ‘vlaggenstok’ en nog
veel meer.
Een paar keer gingen we naar een prachtig park waar we ook allerlei kringen balspelletjes deden. Verder hebben we pannenkoeken met de kinderen
gebakken en balonnen gemaakt van papier maché.
De tweede week hebben we leuke uitstapjes gemaakt. We zijn naar de
kermis geweest en hebben met de kinderen gezwommen. De kinderen
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vonden het geweldig ! Al zingend en dansend liepen we over straat,
iedereen was entousiast.
De laatste dag hadden we een afscheidsfeestje. We dansten op
Marokkaanse muziek en werden bedankt met een mooi spandoek met
daarop “Bouworde bedankt !” en al onze namen erwij. Ook kregen we een
enorm applaus en een heleboel kusjes!
Dit was Marokko. Het land van de Sahara en het Atlasgebergte, maar ook
het land van armoede, straatkinderen, vuilnis op straat, gastvrijheid, altijd
zon en het land dat mij een onvergelijke IBO-avontuur bezorgd heeft.
Salaam !
Tekst : Bieke Cops

Nieuws uit het zuiden
We ontvingen opnieuw een nieuwsbrief van Johan Venken over zijn werk in
Kananga in Congo. In dit Contactblaadje alvast het eerste deel van zin
relaas.
Twee O.R.S.- jongeren terug opgenomen in de maatschappij.
ORS heeft in het najaar 2009 15 jongeren concrete opvang en opleiding
geboden. Het gaat om gasten boven de 18 die nog niet zelfstandig kunnen
leven en die een concrete vorming volgen in tuinbouw, herbebossing,
kleinveeteelt, woningbouw enz ...
De voorbije tijd zijn twee van onze jongeren die in opleiding waren
vertrokken. Kangombe en Kayembe leken het best te evolueren. Het is in
ieder geval geen definitieve breuk met ORS, want ze komen dagelijks naar
het Centrum om hun werk te doen, om via groententeelt te voorzien in hun
dagelijkse behoeften. We zullen ze nog regelmatig begeleiden en evalueren.
Ook werden tientallen werkzoekende jongeren uit de stad ingeschakeld bij
diverse activiteiten zodat ze enig inkomen kunnen verwerven om in
levensbehoeften te voorzien. Naast opvang experimenteert ORS met
sociale tewerkstelling gericht op duurzame ontwikkeling.
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Heerlijke broodje bakken ...
Verder genoten we drie dagen vorming in het kader van alles wat met
bakkerskunst te maken had. Al het mogelijke werd gedaan om een
redelijke grote oven te bouwen in baksteen. We leerden hoe we beignets,
gateau, brood en croissants moesten maken. Het was zeer boeiend voor
iedereen en het smaakte enorm. Onze oven werd ook zeer geapprecieerd
en dus goedgekeurd voor gebruik. Met de vrouwen van het dorp hebben we
een afspraak op regelmatig de oven te kunnen gebruiken voor hun bakwerk.
... maar ook bakstenen.
We hebben een afspraak gemaakt met plaatselijke werkers om 4000
bakstenen te produceren, waarvan 1000 stenen voor het ORS zijn. Het is
belangrijk te bepalen wat het meest interessant en rendabel is, hout voor
een steenoven of hout voor houtskool. Voor 1 kg houtskool hebben we 5 kg
hout nodig. Het kappen van bomen is voor ons een gelegenheid om deze
bomen eens te evalueren. Bomen geplant in 2001, dus 8 jaar geleden,
wegen nu ongeveer 400 kg per boom of meer en hebben een stamomtrekk
van 1,05 meter. 400 kg hout is goed voor 80 kg houtskool. Een zak
houtskool van 38 kg kost momenteel 4000 Congolese frank. Een
accaciaboom van 8 jaar oud is dus goed voor 8000 Congolese frank.
Omgerekend in dollars is dit 9 dollar (6.88 euro). Eén boom heeft ons 1
euro gekost en brengt uiteindelijk 7 euro op aan houtskool als we zelf het
werk doen.
Ook de bijen doen hun werk in Congo.
Herbebossing biedt ook mogelijkheden voor bijenteelt. Hiermee werd
begonnen vorig jaar. We hebben een achttal kasten die bezet zijn. Enkele
maanden geleden hebben we geoogst. Ik was een beetje verbaasd toen
mijn Congolese collega’s zo maar stukken honinggraad afbraken en er op
begonnen te kauwen, wat ik dan zelf ook maar eens probeerde. En
inderdaad de honing liep er al kauwend rijkelijk uit. Maar wat voor honing,
ik moet toegeven overheerlijk. Werkelijk nooit voordien heb ik in België
honing mogen proeven van dergelijke goede smaak. Al onze gasten waren
zeer geïnteresseerd en het was letterlijk en figuurlijk om duimen en vingers
van af te likken.
De kippen en duiven floreren.
Door de bosaanplanting komt er veel meer natuurlijk voeder voor onze
kippen. We hebben er nu meer dan honderd. We willen het bij honderd
houden, alles wat meer is proberen we te verkopen. Het zijn lokale kippen
die enorm kweken. Deze kippen leggen maar een beperkt aantal eieren,
een twintigtal en gaan vervolgens hetnest op. Maar de moeilijkheden
ontbreken zeker niet. Zo krijgen we veel bezoek van grote roofvogels die
regelmatig met kuikens verdwijnen. Verder hebben we terug gezorgd opdat
er opnieuw duiven zijn, we hebben terug een achttal koppels.
Wordt vervolgd ...
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Bouwkamp juli 2009 Heule (bis)
Tijdens het bouwkamp in Heule zijn vele mensen voor een of enkele dagen
of weken komen meehelpen. Het was een kleurrijke bende. Stan en co
schreven er een liedje voor waarin elke medewerer aan bod komt. We
willen jullie deze ludieke tekst niet onthouden en pennen het daarom even
voor jullie neer.
Refrein
Bouwen en Boeren
Helpende handen
Dank u van harte
Voor uw hulp !
Lied
Elisabeth, die vloog er in, van ontbijt tot late avond.
Kaaskroket, warme maal. Dank voor ’t goede dat je deed !
Daan Degroot, krachtig man, er tegenaan met het werek.
En wie weet, volgende keer, zien welkander nog eens weer !
Onze Trui, is groot en ferm, jaagt de koeien uit de weide.
Is niet bang, van ’t harde werk, ’t ga je goed en hou je sterk !
REFREIN
Ella Lief, Ella Fijn, zij kan werken als de beste.
Op het erf, in de wei, met het paard olé, jochei !
Victor man, wat hij kan, is wel straf voor een jonge kerel.
Met een koe, of een steen, hij doet het allemaal al alleen !
Familie Geretsjes, Bert, Inge, Pieter en Arne.
Met bompa aan hun zij, met hun werk maakten z’ ons blij !
REFREIN
Gert de man, uit Limburg, hij stak poutrels op 1 2 3.
’s Morgens vroeg, metsen maar, snel en goed speelde hij het klaar !
Wannes hier, Wannes daar, met hem erbij is er geen gevaar.
Hij is vlug, hij is snel, als hij passeert dan weet je ’t wel !
Tom kwam ook, steeds paraat, voor een handje links of re-echts.
Haal een pan, en een erbij, alles liep zoals van een lei (-en dakje) !
REREIN
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Raf meneer, gaat tekeer, heel het dak was supersnel klaar.
Overtocht, voor een dag, alles gaat met heel veel krach ! (op z’n limburgs)
Miek en Gilles, een echtpaar, zo vind je d’er geen twee.
Engagement, stille kracht, maar ook leute wordt niet veracht !
Tonny metst, Tonny legt, de pannen mooi op ’t da-ak.
Derde week, kwam goed uit, want het werk vloog toen vooruit !
REFREIN
Hier een voeg, daar nog een, ze ontkwamen niet aan haar handen.
Goedele, heeft veel moed, ze toont vaak hoe dat het moet ! (of kan)
Geef een steen, en nog een, Patrick kuist ze allemaal.
Visie ook, heeft die man, zo swingt zijn inzet soms uit de pan !
Ezeltje, kippetjes, Jonas ziet z’ allemaal graag.
Met veel zorg, en plezier, vrolijkt hij de boel op hier !
REFREIN
Mister Stijn, zal er zijn, we kunnen zeker op hem bouwen.
Nu kan hij, met veel moed, beginnen aan zijn eigen goed !
Met een stretch, in haar oor, klaarde ze klus en ging ervoor.
Ja Jasmijn, ’t was weer fijn, dat je er opnieuw bij kon zijn !
chud je hoofd, links of rechts, Joshi die heeft veel e-echts.
Boerderij, pannen ook, ’t was door hem da’k in ’t water dook !
REFREIN
Uit de buurt, kwam het vuur(t), met Tim op ’t hof aangewaaid.
Hij komt trug, dat weten we, minstens voor nog een grapje !
Dennis sterk, houdt lang vol, gaat steeds door en geeft nooit op.
Stelling hier, mortel daar, hij speelt het allemaal mooi klaar !
Valentijn, vaste waarde, drie weken werken als een paard.
Metselen, stabilisé, hij kan met iedereen vlot mee !
REFREIN
Zorgen voor, eten klaar, Lieslot zorgde voor het eten.
Met veel geduld, magen gevuld, dankzij u hebben we steeds goed gesmuld !
Van die voeg, of die steen, Willy doet het als geneen.
’s Avonds laat, ook paraat, dank dat de stal nu staat !
REFREIN
Kleine man, maar wat hij kan, is met geen woorden te beschrijven.
Jef Gerets, geïnspireerd, hij opent poorten die niemand vermoedt !
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Familienieuws
Geboorte
Oorsprong in liefde
Verborgen bestaan
Gekoesterd
Verwacht
Geboren tot leven
Op 12 juli 2009 werd Sofie Engelen geboren. Zusje van Simon en
dochtertje van Hilde en Johan Engelen – Desmidt. We kennen Johan al vele
jaren als trouwe papierophaler, bouwkampmedewerker, ex-voorziter en nu
penningmeester van onze vereniging. We hopen dat hij tussen de luiers
door nog steeds de tijd zal blijven vinden om vanuit Oost-Vlaanderen met
ons mee te werken.
We wensen de ouders een mooie en gelukkige toekomst toe !

Overlijden
Als iets liefs je verlaat
Blijft nog altijd de liefde
Op 2 november 2009 overleed Jeanne Sohl 76 jarige leeftijd. Zij was de zus
van Benny, een trouwe medewerker van onze vereniging die er al van bij
het eerste uur is bijgeweest.
Op 23 november 2009 is ook Catharina Vanderhallen van ons heen gegaan.
Zij was de moeder van Mathieu Molenbroek, een vaste medewerker bij
projecten in het weekend en papierophalingen.
Wij bieden de families onze christelijk deelneming aan.
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Je kwam voorbij.
Een onuitwisbaar ogenblik
Van volgehouden leven.
Het was geen droom.
We hebben je gedragen.
Je hebt ons aangeraakt.
Jouw naam, Sander
een vingerafdruk in ons bestaan.
Op
14

december 2009 is Sander Stegen overleden, zoontje van Jan en Linda
Stegen – Pollaris. Jan en Linda hebben vele keren met ons mee papier
opgehaald en Jan heeft ook vele bouwkampen met ons meegedaan en is
jarenlang lid geweest van de raad van bestuur.
Sander is amper vier maanden oud geworden. Van bij zijn geboorte was
het duidelijk dat het een moeilijke weg zou worden. Na vele weken
ziekenhuis is hij naar huis mogen komen waar hij in de warmte en
geborgenheid van zijn ouders is heengegaan.
Wij bieden de jonge ouders en hun familie onze christelijke deelneming aan.
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Wist je dat ...
Jef Gerets en Geert De Coster in november ’09 een hele week zijn gaan
helpen in Antwerpen bij De Grijze Kat. Ze hebben er buizen en balken
bekleed met Gyproc voor de brandveiligheid.
Appie na een lang verblijf in Congo in december voor enkele weken op
verlof is geweest in België.
In het najaar gasten van Munte een weekend op bezoek zijn gekomen.
Zaterdag hebben ze de hele dag meegewerkt in Kortessem bij vzw De
Alverberg. Zondag hebben ze een geleid bezoek gebracht aan het kasteel
d'Aspremont-Lynden in Oud Rekem.
We in de zomervakantie van 2010 opnieuw 3 weken op bouwkamp gaan in
de Heerlijkheid van Heule. Meer info volgt in het volgende Contactblaadje.
In SIBO Heusden het ontmoetingscentrum De Bark vanaf december dienst
doet als een opvangcentrum voor asielzoekers. Er zullen zo’n 90 mensen
terecht kunnen. De begeleiding zal in handen zijn van het Rode Kruis.
Harry nog steeds fietsen herstelt voor gebruik in Congo.
Er op 24 april 2010 opnieuw een Propere Straten Actie wordt georganiseerd
in Lanaken. Ook dit jaar zal Telebouworde weer zijn steentje bijdragen om
het sluikafval langs straten en wegen op te ruimen.
Houd alvast je agenda vrij !
Monica al jarenlang één dag per week als vrijwilliger komt meehelpen in de
Sleutel. Of het nu gaat om meubels ophalen of kleren sorteren. Ze kan het
allemaal !
Ook Gino, Jos, Jo, An, Palmyre, Gaby en anderen regelmatig hun handen uit
de mouwen komen steken in de Sleutel.
We hen daar dan ook heel erg voor willen bedanken !
We er dit jaar opnieuw in geslaagd zijn om 12 keer papier op te halen, bij
goed én slecht weer. Dank aan de vele medewerkers om elke keer weer
paraat te staan om te helpen. Sommigen zelfs met inzet van eigen
voertuigen.
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Agenda januari - april 2010
Zaterdag 9 januari 2010, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 13 februari 2010, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Vrijdag 5 maart 2010, 19u30, de Sleutel Neerharen
Algemene Vergadering
Zaterdag 13 maart 2010, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 10 april 2010, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 24 april 2010, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Actie propere straten in Lanaken

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 2010.

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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