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Voorwoord

Beste lezer,

Het jaar 2011 werd uitgeroepen tot “Europees jaar van de vrijwilliger”.
Vrijwlligers zijn onmisbaar in een samenleving die ook aandacht wil hebben
voor kwetsbaren, zieken en uitgestotenen in onze maatschappij. Ook de
werking van onze vzw kunnen we draaiende houden dankzij de steun van
vele vrijwilligers. Zij zetten zich in bij allerhande kleinere projecten en
bouwkampen en uiteraard de maandelijkse papierophalingen. Dankzij deze
ophalingen krijgen we inkomsten waarmee we de werking van de Sleutel
kunnen bekostigen en Johan Venken in Congo steunen.
In dit Contactblaadje zullen jullie dan ook veel kunnen lezen over deze
ophalingen. Uiteraard doen we met onze werking veel meer, maar we
vonden het wel een mooie manier om onze ophalers, die toch maar
maandelijks voor onze vereniging klaarstaan, eens in de bloemetjes te
zetten. Want dat hebben ze vast en zeker verdiend !
Verder vinden jullie in dit blaadje ook nog een verslag van het project van
Johan in Kananga en een uitnodiging voor het bouwkamp in de
zomervakantie, dat net als vorige jaren zal doorgaan in Heule (Kortrijk).
Tot slot nog een dikke proficiat aan onze voorzitter Robert want hij heeft in
maart 65 kaarsjes mogen uitblazen ! We wensen hem nog vele mooie en
gezonde jaren toe.

Veel leesplezier,
De redactie
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Contactavond papierophalers
Op vrijdagavond 25 februari was er in de Sleutel een contactavond voor
onze papierophalers die daartoe een persoonlijke uitnodiging hadden
gekregen.
Iedereen kreeg een hapje en een drankje aangeboden en ondertussen
konden we op een groot scherm kijken naar een fotoreportage van de
papierophalingen doorheen de vele jaren.
Robert gaf ons wat cijfers over de vele kilo’s papier en karton die we de
voorbije maanden hebben opgehaald. De prijs die we daarvoor van de
intercommunale krijgen is onlangs ook gestegen wat ons financieel wat
meer ademruimte geeft om kleine investeringen te doen in de Sleutel en
projecten te steunen. Onder andere het project van Johan Venken in
Kananga krijgt ten volle onze steun, ook financieel.
Uiteraard hebben we het ook gehad over een aantal veiligheidsafspraken en
luisterden we naar het voorstel van Gerard Gerets in verband met het
ophalen langs de toch niet ongevaarlijke Steenweg in Neerharen en
Opgrimbie. Hij heeft het initiatief genomen om samen met Johny uit
Zonhoven al te beginnen om 7u30. Door zo vroeg op te halen kunnen we de
drukte van het verkeer vermijden wat de veiligheid zeer ten goede komt.
Tenslotte las Jan nog een tekst voor die Johan Venken voor ons had
opgemaakt met de laatste stand van zaken van zijn project in Congo.
Graag willen we iedereen bedanken die heeft meegewerkt om deze avond te
organiseren : Palmyre, An, Gaby en Idalie voor het klaarzetten van drank en
smeren van de broodjes, Dimitri en Jelle voor de foto’s, Robert voor het
bijhouden van de cijfers, Jan voor het voorlezen van Johans tekst, de
medewerkers van de Sleutel voor het klaarzetten van de tafels, Robert en
Jef voor het vele werk achter de schermen en allen die achteraf mee hebben
geholpen bij het opruimen en de afwas.
Tot slot nog even dit. Al vele jaren lang halen we papier op zonder grote
ongelukken. Uiteraard willen we dat graag zo houden ! Fluovestjes,
werkhandschoenen en stevige gesloten schoenen (liefst
veiligheidsschoenen) blijven daarom uitermate belangrijk in onze zorg om
veiligheidspreventie. Maar ook veilig stapelen en dubbel uitkijken bij het
oversteken van straten zijn en blijven noodzakelijk.

Dank aan alle ophalers !
We hopen nog lang en veilig door te gaan !
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Nieuws uit het Zuiden
Naar aanleiding van onze contactavond voor papierophalers schreef Johan
Venken voor ons deze tekst met een dankwoordje en uitleg over de huidige
stand van zaken van zijn project in Kananga.
Hier toch wat nieuws uit Kananga ondanks het feit dat ik onder een serieuze
kuur kinine zit, dit om te strijden tegen de malaria die me plat heeft
gekregen in deze dagen.
In ieder geval van hieruit de woorden die ik jullie kan toedragen zijn
woorden van enorme waardering voor hetgeen jullie maandelijks weten op
te brengen. Dankzij jullie is er heel wat mogelijk en kan er zelfs een som
voorzien worden om de drie maanden om mijn aanwezigheid hier in Congo
te garanderen. Als Telebouworde Neerharen er niet was zouden we ook de
financiering van de Provincie Limburg voor de herbebossing niet hebben
kunnen krijgen. Voor dit jaar 2011 hebben we een som mogen ontvangen
van meer dan 9000 euro. Het is dus als een ketting : het ene dat een basis
betekent voor het andere. Een ander aspect is natuurlijk hetgeen jullie
betekenen voor het milieu, hoeveel bomen zou men hiermee tot nu toe van
de kap hebben kunnen redden ?
Voor de rest wat onze activiteiten betreft, op het Centrum van ORS werken
we ongeveer met een 18 tal jongeren. Tien daarvan verblijven op het
Centrum zelf, een achttal die in het dorp wonen komen dagelijks hun taak
volbrengen. Waarmee we intens bezig zijn, is het onderhoud van de jonge
bossites die we zeker zorgvuldig moeten aanpakken want binnen enkele tijd
komt het droog seizoen eraan en dan kan er heel wat gevaar zijn voor
broussevuur. Ook wat de fruitteelt hebben we de laatste maanden goed
geoogst. Vooral wat betreft ananas en avocado’s. Voor de ananasplantage
hebben we gedurende drie maanden beroep gedaan op bewakers die 24 uur
op 24 uur op post waren, want anders hadden we duidelijk niets geoogst.
De ananas ontwikkelt zich laag boven de grond en is dus zeer gemakkelijk
te oogsten. Verder blijven we verder doen met de groenteteelt aan het
water. Maar de resultaten waren de laatste tijd niet zo goed. We zijn dan
overgestapt op een ander systeem, nl. groenteteelt geassocieerd met
cultuur van groenbemester. Er zijn planten die daarbij opmerkelijke
resultaten geven. We zijn daar nog niet zo lang mee bezig om werkelijk het
inpakt daarvan te kunnen evalueren. In ieder geval is de plaatselijke
bevolking ook zeer geïnteresseerd en men wil het laten evolueren als een
opleidingsplantage voor de bevolking. In deze dagen is er een groep van 4
Belgen hier (ik vermoed in het kader van Broederlijk Delen) die dit initiatief
komen appreciëren. Dit is dan ook een gelegenheid om onze bosplantages
te begroeten. Ik hoop ze te kunnen ontmoeten ondanks mijn malaria.
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Wat onze bossites betreft die evolueren naargelang de jaren evolueren. Op
dit ogenblik zijn we bezig met het kappen van de eerste site die we in 2004
gerealiseerd hebben. Dus na 7 jaar heb je toch al duidelijk rendement aan
acacia’s als je ze opvolgt en onderhoud. Voor ons kost een boom 1 euro, op
dit ogenblik verkopen we die aan iets meer dan 2000 FC, dus een
verdubbeling waarvoor we dan opnieuw 2 bomen kunnen realiseren. We
verkopen vooral heel wat bomen aan mensen die in de productie zitten van
baksteen en die op zoek zijn naar brandhout om hun oven te stoken. Verder
zijn een aantal jongeren, vooral externen bezig met de productie van
houtskool, de energie bij uitstek voor de gezinnen. Verder hebben we 160
bomen verkocht aan een persoon die bezig is met een project van hydroenergie aan de rivier Nganza die op zoek was naar palen oor het transport
van zijn stroom. Verder zijn we ook nog bezig met bouwen. We zijn nl.
bezig met het bouwen van Home Frans Dens. Frans Dens die ons vorig jaar
is ontvallen. De fondsen voor dit huis, wat bedoeld is als woonst voor de
coördinator van ORS, hebben we dank zij Frans kunnen verwerven. En
uiteindelijk zijn het de oude vrienden van Frans die dit hier aan het bouwen
zijn Ook mensen van de eerste generatie bouwgzellen hier in Congo. Op dit
ogenblik zijn ze bezig met het bezetwerk, het is een woning van 9 meter op
7 meter. Te realiseren blijven de vloeren en de ramen en de deuren. Jullie
vragen zich misschien af of die mensen dat volledig gratis doen in het kader
van hun vrijwilliger zijn. Nu zijj engageren zich wel om gratis diensten te
leveren maar om alles gratis te doen is niet mogelijk want die mensen
hebben totaal geen inkomen, soms een werkje hier of daar, maar daar
houdt het mee op. Al die gezinnen hebben het werkelijk moeilijk om de
eindjes aan mekaar te knopen.
Nu wat het werkelijk herbebossingproject betreft. Met de bevolking sluiten
we hier een jaar af, alhoewel we nog een stootkar moeten aanschaffen in
het kader van de sensibilisering en dat we nog een site te realiseren hebben
op het militair kamp. Voor de rest beginnen we met het nieuwe programma,
nl. het realiseren van de bomenkweek, sites te realiseren met de
concessiehouders, ook is er herbebossing voorzien met een heel aantal
scholen. En verder zijn er enkele gemeenschappelijke sites te realiseren met
de plaatselijke overheden. Daarvoor gaan die 9000 euro dienen vanwege de
Provincie die we dank zij Telebouworde Neerharen hebben kunnen
bekomen. Trouwens de contacten met de overheden zijn zeer goed. Zij
hebben ons nog terreinen bezorgd met een oppervlakte van 15 ha om een
bosgordel te realiseren rond de wijk Lukonga, dit is een buitenwijk van de
stad. Want ook de stad Hasselt is geïnteresseerd in wat wij doen, we
hebben nl. in het kader van de realisatie van alternatieve bossen 2000 euro
bezorgd. Naar de toekomst toe zou dit zelfs meer kunnen worden.
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Voor de rest houden we ons nog bezig met Fonsdev, dit is een spaar en
leenkas waarmee we de mensen proberen tot sparen aan te zetten en
waarbij ze ook mogelijkheid krijgen om geld te ontlenen. Nu wat dat betreft
is er nog heel wat werk aan de winkel ook om zoiets organisatorisch op
poten te zetten. Want ze hebben mij gevraagd om mij daarin te engageren
daar het met de vorige geranten volledig fout is gelopen en de zaak op een
failliet uitliep, alhoewel dat het gevolgd werd door Inades formation en
mensen van ATOL België.
Nu wat ik kan zeggen met al die mensen waarmee ik hier werk het zijn
allemaal vrijwilligers, want wat de mensen hier werkelijk krijgen voor hun
engagement is werkelijk een peulschil. Maar het feit is dat er gewoon geen
andere keuze is, ondernemingen zijn er hier niet en met gelden die we
krijgen van weldoeners kunnen we niet zomaar alles besteden aan
loonkosten. En in feite is dit jaar 2011, het jaar van de vrijwilliger, waarbij
nog maar eens aangetoond wordt hoe belangrijk de vrijwilligers toch wel
zijn in onze samenleving.
En iemand waar we zeker niet langs kunnen kijken is onze Jef Gerets. Het is
vooral door de gedrevenheid van Jef dat de papierophalingen voortgang
hebben gevonden. Hoe moeilijk was het dikwijls niet om mensen samen te
krijgen. Maar ieder keer slaagde Jef er toch weer in. Voor heel veel dingen
moet ik hem ook dankbaar zijn. Verder weet ik niet wat het Jaar van de
Vrijwilliger gaat brengen, maar een ding is zeker jullie lopen in de kijker dit
jaar.

Groeten van Johan uit Kananga
Ook de groeten van Jacky, ze maakt het redelijk goed, beter dan mij in
ieder geval.
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Bouwkamp van 11 tot 30 juli in Heule
Ook deze zomervakantie gaan we weer op bouwkamp. Van 11 tot 30 juli
2011 gaan we opnieuw onze handen uit de mouwen steken in Heule bij
Kortrijk. We zullen er net als de vorige jaren werken voor de vzw
Oranjehuis, een vereniging die hulpverlening biedt in de bijzondere
jeugdzorg. Een overweldigende gastvrijheid en het westvlaamse accent
maken dat we weer niet konden weigeren. We zullen er opnieuw
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 2011.
Tot binnenkort !
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Oproep vrijwilligers
De Sleutel, 2e zaterdag van de maand, 9u00 ’s morgens. Een gezellige
drukte heerst op de lange kiezeloprit. Tractoren worden gestart,
aanhangwagens vastgekoppeld en camionettes van de gemeente
vertrekkensklaar gemaakt.
De meeste vrijwilligers staan al gereed met werkhandschoenen en
fluovestje aan, anderen komen nog wat verdwaasd van het vroege opstaan
aangewandeld. Er volgt een korte maar gemeende “goeiemorgen” en een
vlugge babbel om de laatste stand van zaken door te geven. Jef loopt
intussen voortdurend heen en weer, de helft van de tijd met de GSM tegen
zijn oor. Namen worden ingevuld op het vrijwilligersblad en handen nog
even verwarmd aan de kachel die Jef al vroeg in de ochtend heeft
aangemaakt. Robert komt terug aan, nadat hij al vroeg vertrokken is om in
Ter Dennen enkele asielzoekers op te halen. Maar dan wordt het sein
gegeven dat het tijd is om te vertrekken.
Niet iedereen kent iedereen bij naam, hoeft ook niet. Elkaar leren kennen
doen we onderweg wel of bij het afladen aan de containers of bij de koffie
tussendoor. Belangrijkste is dat iedereen weet waar we voor gaan : alle
papier langs straten wegen oprapen, veilig wegvoeren en afladen aan de
containers in de verschillende gemeenten. Iedereen tesamen, jong en oud.
Waarom ? Gewoon. Omdat het gezellig is. Omdat je doet wat je kan, zoveel
je kan, zo vlug je zelf kan. Omdat je samen met anderen je voor iets kan
inzetten. Omdat het goed is voor het milieu. Omdat we met het opgebrachte
geld de werking in de Sleutel draaiende kunnen houden. Omdat we met dat
geld ook onze medeburgers in Congo daadwerkelijk kunnen steunen via het
project van Johan Venken. Omdat we voelen dat we samen ons eigen
bescheiden steentje kunnen bijdragen aan een meer humane samenleving.
Omdat we in de buitenlucht zijn. Omdat we elkaar aanmoedigen wanneer
gure weersomstandigheden het ons even moeilijk maken Omdat we
achteraf verwend worden met koffie en cake. Omdat we ’s middags aan de
lange tafel ons buikje kunnen vullen met soep en broodjes. Omdat we in
tegenstelling tot een dure fitnessclub gratis beweging hebben. Omdat het
werk gewaardeerd wordt. Omdat we altijd een schouderkolopje en een
welgemeend bedankje krijgen achteraf. Omdat we anderen kunnen
ontmoeten en zo weer een stukje rijker worden in ons hart. Omdat ...
Ook zin om mee te doen ? Aarzel niet om Jef te contacteren als je een
handje wilt toesteken bij het ophalen. Breng vrienden, buren en familie
gerust mee en laat hen de sfeer opsnuiven van onze gezamelijk inzet voor
de samenleving.

Iedereen is welkom !
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Wist je dat ...
Jef soms het hele Contactblaadje zou willen vullen met de woorden :
“Dank beste vrijwilliger en ophaler. Zonder jullie zijn we niets !”
De redactie dat hele mooie en belangrijke woorden vindt, maar ook andere
tekst in het blaadje wil zetten 
De Wroeter uit Kortessem ons gevraagd heeft om te helpen bij de renovatie
van een boerderij in Wimmeringen die ze heeft aangekocht. We zullen in de
lente al wat voorbereidend werk gaan doen.
We op 19 maart met zo’n 17 vrijwilligers, waarvan 4 asielzoekers, hebben
deelgenomen aan de Actie Propere Straten en ongeveer 25 km wegen en
straten zuiver hebben gemaakt. Bijna 100 afvalzakken hebben we gevuld.
Een hele prestatie, maar we vragen ons toch af waarom er zoveel vuil langs
de weg wordt gegooid.
De Telekerngroep rond Jan Reyskens elke week een dag gaat helpen bij
allerhande kleinere projecten in Zonhoven en Hasselt.
Ze ook in Kortessem bij de Alverberg regelmatig de handen uit de mouwen
steken.
We bij de papierophaling in maart met 47 ophalers waren. Onder hen ook 5
asielzoekers uit Ter Dennen en 8 vrijwilligers van de
Christoforusgemeenschap in Munte. Veel dank aan Tonny, Ann, Joke, Cindy,
Robbie, Freddie, Erik en roland die van ver zijn gekomen om ons een handje
toe te steken.
Er ook vele helpers in de verschillende gemeenten achter de schermen hun
steentje bijdragen aan de papierophalingen. Zij zorgen voor het klaarmaken
van de lokalen en containers, het aankopen van boodschappen, het
klaarmaken van soep en koffie, het bakken van cake en wafels, het smeren
van de broodjes en de afwas achteraf. Dank hiervoor !
In Munte de vroegere houtbewerkingsruimte (de Spie) toe is aan een nieuw
dak en ook het metselwerk aan de buitentrap veel heeft geleden door
vorstschade. Ze hebben ons gevraagd om hen daarbij te helpen.
We een bronzen klok hebben opgehangen in de kerk in Mariaheide. Het was
een hele zware klus, maar het is ons toch gelukt !
Dat de vele vrijwilligers van Telebouworde in 2010 samen meer dan 800
mandagen werk hebben verricht ! Proficiat !
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Bezinning
Naar aanleiding van het Europees jaar van de vrijwilliger een kort
bedankgedichtje.

Vrijwilligerswerk
is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
is verbonden
maar niet gebonden
is onbetaalbaar
maar niet te koop
is positief denken
is positief doen
met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel.
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Agenda April – juli 2011
Zaterdag 9 april 2011, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 14 mei 20011, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 21 mei en zaterdag 28 mei 2011
Samen met de K.W.B. zullen we werken aan het vernieuwen van het dak
van een gedeelte van de boerderij in Wimmertingen ten voordele van De
Wroeter vzw.
Zaterdag 11 juni 2001, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 9 juli 2011, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem
Maandag 11 juli tot zaterdag 30 juli 2011
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 2011.

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
Bouworde vzw - www.bouworde.be
JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven
Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar
www.herender.be
JP Minckelerstraat 78, bus 2 - 3000 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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