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Voorwoord

Beste lezers,

Nu de ergste kou echt gepasseerd is (en iedereen die in januari en februari 
erbij was tijdens de papierophaling kan daarvan meespreken) en de 
bloemknoppen met een knal openbarsten, presenteren we opnieuw een 
Contactblaadje tot aan de nok gevuld met leerrijke, boeiende en 
interessante lectuur (Guido Gezelle kon het niet schoner gezegd hebben).

Als het goed is staat er hiernaast een mooie foto van de papierophaling van 
februari te blinken. Wie erbij was in Neerharen had gelijk want die heeft de 
krant gehaald.

Verder het vervolg van het relaas van Johan Venken in Congo.  Deze keer 
verhaalt hij over een aantal herbebossingsprojecten. Zeer belangrijk als we 
onze aardbol nog een beetje leefbaar willen houden.

Tenslotte nog oproepen voor de ‘Propere straten’ actie en het 
zomerbouwkamp en het gouden huwelijksjubileum van Benny en Mia.

Veel leesplezier !

De redactie
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Papier voor Haïti

De zware aardbeving in Haïti en zijn vele slachtoffers laten ook 
Telebouworde niet onberoerd.  Het bestuur besliste dat de opbrengst van de
ophaling in Neerharen van zaterdag 13 februari 2010 in samenwerking met 
de basisschool van Rekem naar een opbouwproject in het getroffen land 
gaat.  Daarvoor moesten vele vrijwilligers, waaronder ook enkele 
asielzoekers uit Ter Dennen, vroeg uit de veren om vrieskou en sneeuw te 
trotseren en de containers te vullen met oud papier.  Uiteindelijk is er ruim 
1.000 euro gegaan naar de slachtoffers van de aardbevingsramp.

Naar aanleiding van de actie kregen we ook bezoek van Guido Kerckhoven 
voor een mooie foto en een krantenartikel.  Dat is op dinsdag 16 februari 
2010 verschenen in het Belang van Limburg.  De krant van die dag hebben 
we niet meer, maar de foto, daar kunnen we jullie vast een plezier mee 
doen.
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Nieuws uit het zuiden (deel 2)

Zoals beloofd het tweede deel van het relaas van Johan Venken in Congo.

Samenwerking met plaatselijke projecten
Er is het werk voor onderhoud van de concessies die vorige jaren 
aangeplant werden en daarnaast worden, iedere keer het seizoen en het 
weer gunstig is, nieuwe concessies aangeplant.  Vooral de 
zaterdagvoormiddag wordt er massaal gemobiliseerd en zo waren we 
onlangs met 70 mensen aan de slag.  Er komt ook meer belangstelling voor 
herbebossing en vragen voor samenwerking op dat vlak.

We hebben een akkoord met de Belgische Coöperatie en met de Congoleze 
militairen op het kamp om een project van 10.000 bomen te realiseren.  Het
gaat om 2.500 houtbomen (accacia en moringa) en 7.500 vruchtbomen 
(mango, avocado, papaya, coeur de boeuf, ...).  Hun bezoek aan ORS heeft 
toch wel heel wat indruk op hen gemaakt.  Ondertussen is het proberen zo 
veel mogelijk zaadgoed bij mekaar te krijgen hetgeen moeilijk is voor 
citroen, appelsien en mandarijn.
Verder werd er nog een andere site herbebossing gerealiseerd die we de 
naam Coin (Hoek) Ommersteyn gegeven hebben.  Bedoeling is dat dit het 
begin zal worden van de Avenue Ommersteyn die tot aan het dorp zal 
leiden.

Zo hebben ook onze opvoeders een ha bos bijgeplant, deze site hebben we 
de naam gegeven van Jac De Bruyn, onze voorzitter van de Stuurgroep in 
België.  Zij hebben die gerealiseerd in het kader van hun après-project, een 
activiteit die zij buiten hun uren realiseren.

We hebben nu een specifieke organisatie APRE opgericht die al deze acties 
voor herbebossing voorbereidt en omkadert.

Boompjes kweken ... een drukke bedoening
In de kweekbedden voor de bomen is het aardig druk.  Er worden heel wat 
boompjes afgehaald omdat we overal in de sites de ontbrekende bomen 
bijplanten.  We hebben 1.000 boompjes Coeur de Boeuf in functie van het 
project op het militair kamp.  Op de terreinen van AMCVK hebben we 
15.000 accaciabomen in de kweek staan.  Verder werden er na de 1.000 
moringaboompjes nu ook 2.500 papayas klaargemaakt met zaadgoed dat 
we kregen van bij de Salesianen in Lubumbashi.
We hebben eens berekend om de stad Kananga en zijn omgeving te 
voorzien in houtskool op basis van de behoeften van vandaag.  Dan zou je 
1.500 ha accaciabomen moeten planten en dit bijvoorbeeld gedurende 8 
jaar kunnen volhouden.  Dus na 8 jaar komen tot 12.000 ha, die je dan 
geleidelijk zou kunnen beginnen kappen en transformeren in houtskool.  Met
onze huidige prijs van 1 euro voor 1 boom zou je dan 12 miljoen euro nodig
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hebben om zo iets te kunnen realiseren.  Vanaf het negende jaar zou er dan
wel heel wat geld in het laadje kunnen komen.

Samenwerking met scholen
Na de actie herbebossing op de school van Tshilejelu werd nu ook aan 
sensibilisering gedaan op de Technische School Epro.  Per school wordt er 
gevraagd minstens 150 bomen te planten en deze groot te brengen.  Ter 
compensatie laten we schoolbanken fabriceren waar toch nog in alle scholen
serieus gebrek aan is.  De vier scholen die meededen aan de actie van vorig
jaar werden gecontroleerd.  Voor drie scholen kwam er een positieve 
evaluatie.

De concessie wordt groter
De afgelopen tijd hadden we contacten met de burgemeester van Katoka en
de inspecteur van landbouw voor een uitbreiding van ons grondgebied.  Na 
positief advies krijgen we een bijkomend terrein van 17 ha en 34 are.  Deze 
bijkomende concessie is veelzijdig in die zin dat er stukken vruchtbare 
landbouwgrond bijzitten, andere zandige savannegronde en een 
moerasgebied goed voor groententeelt.  Een stuk concessie wordt 
afgebakend door het riviertje Ntambue dat ook langs de concessie van de 
ORS stroomt.

Tekst : Johan Venken

Vrijblijvende financiële steun blijft welkom !

Met fiscaal attest (giften vanaf 30 euro) :
000-0901974-68
Scheut Ontwikkelingssamenwerking 1070 Brussel
Mededeling : Project 07.243.002 O.R.S. Tshilumba Venken Johan

of

Zonder fiscaal attest :
833-4237693-21
Steunfonds Kananga
3650 Dilsen-Stokkem

De Stuurgroep Tshilumba onder leiding van Jac De Bruyn begeleidt het werk
van Johan in Kananga.  Voor meer informatie over het project kan je hen 
contacteren via paulvenken@fulladsl.be.
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Boeken voor bomen

Reclame maken doen we normaal gezien niet, maar voor een sympathiek 
project ten voordele van Johan Venken maken we graag een uitzondering.

      BOEKEN VOOR BOMEN

25 jaar tweedehandsboeken Snuffel

Al 25 jaar lang geeft Snuffel boeken een tweede leven en steunt daarmee 
het goede doel.  “Boeken voor bomen” is een samenwerkingsproject met 
Media & Design Academie Genk, horecazaken en bibliotheken.
Studenten van de academie hebben met afvalhout unieke boekenrekken 
gemaakt.  Snuffel vulde ze met ‘uitgelezen’ boeken en plaatste de rekken in 
horecazaken en bibliotheken in Hasselt en omstreken.  Daar kan je een 
boek niet alleen lezen, maar ook kopen. De opbrengst van deze verkoop 
gaat integraal naar het herbebossingsproject van Johan Venken in Kananga 
(Congo).

De 13 deelnemende zaken :

CAFÉ DE EGEL, Zuivelmarkt 64, 3500 Hasselt
CAFETARIA STADSMUS, Guido Gezellestraat 2, 3500 Hasselt
EETHUIS DE COECKEPANNE, Schrijnwerkersstraat 10, 3500 Hasselt
HERBERG BIJ TANTE JULIA, Sint Maartenplein 10, 3512 Stevoort
HERBERG ‘T DORP, Hoogstraat 10, 3690 Zutendaal
NATUURVOEDINGSRESTAURANT DE LEVENSBOOM, Leopoldplein 44, 3500 Hasselt 
SENIORENCENTRUM DE BOELVAER, Kunstlaan 2, 3500 Hasselt
SNUFFEL TWEEDEHANDSBOEKEN, Frans Massystraat 13, 3500 Hasselt
STADSBIBLIOTHEEK GENK, Stadsplein 3, 3600 Genk
STEDELIJKE BIBLIOTHEEK DE LEIDRAAD, Minderbroedersstraat 25, 3800 Sint-
Truiden
STEDELIJKE BIBLIOTHEEK, Joris van Oostenrijkstraat 55, 3511 Kuringen
TAVERNE DE VOLKSMACHT, Monseigneur Broekxplein 6, 3500 Hasselt
THE SQUARE, Diestersteenweg 212B, 3510 Kermt

Meer info: www.snuffel.info.

Snuffel is een project van vzw ATOS (Alternatieve Tewerkstelling voor 
OntwikkelingsSamenwerking)
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Bouwkamp van 12 tot 31 juli in Heule

Ook deze zomervakantie gaan we weer op bouwkamp.  Van 12 tot 31 juli 
2010 gaan we onze handen uit de mouwen steken in Heule bij Kortrijk.  De 
grote nood aan hulp en de geweldige gastvrijheid maakt dat we niet konden
weigeren om het verre West-Vlaanderen nog eens een bezoek te brengen.
Concreet zullen we werken voor de vzw Oranjehuis, een vereniging die 
hulpverlening biedt in de bijzondere jeugdzorg.  We zullen er helpen bij de 
verbouwingswerken van de “Heerlijkheid”, een grote vierkantshoeve aan de 
rand van het dorp.  We zullen er samenwerken met gezinnen en jongeren 
uit de buurt.

Wil je graag meekomen, voor de hele periode of enkele dagen ? Laat dan 
iets weten aan Jef Gerets (089/71.56.87).  Hij kan je ook praktische 
informatie geven over wat je moet meenemen.  We vragen je om in te 
schrijven voor eind juni 2010.

Wil je graag meer lezen over vzw Oranjehuis en beschik je over een 
computer met internettoegang ? Dan vind je hier zeker je gading :
www.vzw-oranjehuis.be

Tot binnenkort !

Straat.net : 24 april 2010

Net als de vorige jaren organiseert Limburg.net samen met alle Limburgse 
gemeentebesturen, de stad Diest en OVAM een zwerfvuilactie in de 
maanden maart en april.  Ook Telebouworde Limburg is van de partij.  Op 
zaterdag 24 april zullen we in samenwerking met de gemeente Lanaken 
en vele andere verenigingen onze handen uit de mouwen steken om – 
helaas - vele vuilniszakken te vullen met zwerfvuil.  Voor het geleverde werk
krijgen we als vereniging een vergoeding per opgeruimde kilometer 
waarmee we de werking van Telebouworde kunnen verzekeren en 
ontwikkelingsprojecten zoals dat van Johan Venken financieel steunen.

En dus doen we een warme oproep aan de vele vrijwilligers en 
sympathisanten van Telebouworde om 24 april alvast vrij te houden en mee 
zwerfvuil op te komen halen.  We vertrekken om 9u00 aan de Sleutel.

Tot dan !

7



Benny en Mia : een gouden paar

Vijftig jaar getrouwd zijn, het is niet iedereen gegund.  Proficiat Mia en 
Benny met jullie 50 jaar samenzijn, in goede en minder goede dagen, want 
die zijn er zeker ook geweest.  Dan denken we aan Patrick, jullie zoon die 
bij een verkeersongeval om het leven is gekomen.  Hij heeft nog mee 
gebouwd aan de Sleutel, vele keren mee papier opgehaald en verschillende 
bouwkampen met ons meegedaan.

Benny is met ons mee beginnen werken in 1976, bij het bouwen van 
sanitaire ruimten en een keuken in de parochiezaal van Neerharen.  Als 
specialist ijzervlechter was hij daar zeer welkom.  Daar is het begonnen.  
Maar bij nog ontelbare projecten heeft hij zijn handen uit de mouwen 
gestoken.  Zo is hij jarenlang iedere zaterdag mee naar Huize Lieve 
Moensens gekomen en heeft hij in Gingelom geholpen om een huis te 
verbouwen tot appartementen voor kansarmen.  In het dagcentrum in 
Eisden (nu Mané in Opgrimbie) hebben we verbouwingen gedaan om 
rolwagens toegankelijk te maken en hebben we liftschachten gebouwd.  
Op de bio-boerderij van vzw De Alverberg heeft hij geholpen bij de 
renovatiewerken zoals het vernieuwen van de daken met herbruikbare 
materialen en de verbouwing van een stal tot verkoopsruimte van 
wereldwinkel- en hoeveproducten.  Ook bij de werken van het Medisch 
Integratiecentrum in Zwartberg, de lokalen van de Akabe-scouts in Hasselt 
en nog vele andere projecten heeft Benny letterlijk zijn steentje 
bijgedragen.

En dan zijn er nog de vele keren dat hij met Felicien meekwam om een dag 
mee te werken waar wij op bouwkamp waren : Hove, Kortrijk, Gids, Genk, 
Denderhoutem, Hasselt, Gent, Moerkerke, Munte, Merelbeke, ...

Hoeveel uren, dagen, weken, zelfs maanden heeft hij mee aan projecten 
gewerkt.  Al vele jaren en nu nog steeds kunnen we een beroep op hem 
doen, ondanks zijn 76 jaar jong.  Zo gaat hij bij iedere papierophaling 
vrijdags de camionettes ophalen bij de technische dienst van de gemeente 
en zaterdags, nadat hij mee papier heeft opgehaald, brengt hij ze ook weer 
terug.

Benny, jouw dienst aan de gemeenschap is niet te betalen.  Heel hartelijk 
dank in naam van al die mensen waar jij gewerkt hebt.

En tensotte ook dank aan Mia die Benny veel heeft moeten missen en 
waarschijnlijk al veel heeft moeten zeggen : “Zijt ge nu alweer weg !”.

Telebouworde wenst jullie nog vele mooie jaren samen met een goede 
gezondheid !
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Wist je dat ...

Kevin en Joeri Wevers onder de krokusvakantie in de Sleutel zijn komen 
meewerken.

Ze mee papier hebben opgehaald en Kevin ook nog eens zaterdags in 
Kortessem komt helpen.

Dat een dikke proficiat verdient voor deze 2 toch wel jonge kerels !

Felicien regelmatig langs komt in de Sleutel, doch het spijtig vindt dat hij 
niet meer kan mee werken.

Guy Jaspers, die elke maand met zijn tractor mee papier komt ophalen, dit 
nu niet kan omdat hij geopereerd is aan zijn rug.  We wensen hem een 
spoedig herstel !

Vasil Minga in zijn plaats mee papier heeft opgehaald in Boorsem en 
Opgrimbie.  Met zijn eigen camionette en hij wil ons blijven helpen.  
Bedankt Vasil !

Er drie nieuwe leden zijn opgenomen in de Algemene Vergadering.  We 
wensen Anne De Bie, Julien Beckers (ons allen bekend) en  Johan Van 
Eetvelde, verantwoordelijke van Poverello, een hartelijk welkom !

We in januari én februari papier hebben opgehaald in barslechte 
weersomstandigheden.  Een ijzige kou, veel wind en sneeuw hebben het de 
ophalers niet gemakkelijk gemaakt. Maar het is ze toch gelukt ! 

De zusters van rusthuis Sint-Anna samen 525 euro hebben verzameld voor 
de actie in Haiti.

Eduard alweer geopereerd is.  Gelukkig kan hij rekenen op Hélène Maesen 
die hem tijdig op zijn afspraken bij de dokter brengt.  En dat ondanks haar 
87 jaar ! Dank Hélène !

We in de Sleutel enkele investeringen hebben gedaan.  Zo staat er in het 
klerenmagazijn nu een verwarmingskachel zodat het werken er iets 
aangenamer wordt.  Er is een wasmachine aangekocht om o.a. handdoeken 
en de fluo vestjes voor de papierophaling te kunnen wassen.  In de keuken 
staat er nu ook een energiezuinige koelkast, een milieuvriendelijke en zeer 
zinvolle investering die zich op enkele jaren terugverdient.

We nog steeds bijna elke zaterdag gaan helpen in Kortessem in de 
Alverberg.  We zijn er bezig met de verbouwing van een stal tot keuken, 
stapelruimte en een sanitair gedeelte.
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Familienieuws

Overlijden

Bijzondere mensen sterven niet
Zij gaan wel
Maar blijven toch
Voor altijd ...

Op 11 maart 2010 is Jean Urlings overleden op 83-jarige leeftijd.  Jean 
heeft bij de allereerste ophaling nog met zijn eigen tractor meegereden en 
heeft nadien nog vele jaren met ons meegewerkt.

We moesten afscheid nemen van Gertrudis Alexander op 17 maart 2010.  
Gertrudis was de grootmoeder van Gino Roox, die alle voormiddagen komt 
helpen in de Sleutel en bij allerhande projecten.

Wij bieden de families onze christelijke deelneming aan.  

Gouden Jubileum

Lief en leed delen jullie samen
Een halve eeuw, al 50 jaar
Iedereen zal het beamen
Jullie zijn een gouden paar !

Op 19 maart 2010 vierden Benny Sohl en Mia Geyskens hun gouden 
julileum.  Benny is een medewerker van het eerste uur.  Vele uren en dagen
heeft hij met ons meegewerkt in de Sleutel, bij allerhande projecten, 
papierophalingen en bouwkampen.  En nog steeds kunnen we op hem 
rekenen.

We wensen het gouden paar nog een gelukkige en gezonde toekomst toe !
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Agenda april - juli 2010

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

Zaterdag 8 mei 2010, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 12 juni 2010, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 10 juli 2010, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem

Maandag 12 tot zaterdag 31 juli 2010
Bouwkamp “Hof van Heule” in Heule (Kortrijk)
Voor info en inschrijving bel Jef Gerets 089/71.56.87

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 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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