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Voorwoord
Voor onze nieuwe rubriek ‘Ieder bouwkamp een verhaal’, zijn we
intussen al aan de derde editie toe. Wie niet kan wachten voor het
vervolg, moet nu stoppen met lezen en vlug doorgaan naar de
volgende pagina, de rest mag nog even verder lezen.
Medewerker van het eerste uur Johan Venken zit nog steeds in
Congo. Hij wordt stilaan een nationale beroemdheid hier in Limburg
want hij haalt nogmaals ‘het Belangske’ (Belang van Limburg). Het
desbetreffende artikel vind je verderop in dit blaadje.
Naar aanleiding van het overlijden van Phil Bosmans, hebben we een
artikel overgenomen uit ‘BZN info’.
Tenslotte ook nog onze vaste rubrieken met familienieuws en de niet
te versmaden wist-je-datjes met de meeste interessante weetjes uit
Bouwordeland.
Veel leesplezier !
De redactie.
Een moedig woord
Een goed woord is een weldaad
Die medemensen aangaat
Een kans tot dienstig leven
Wordt zo gratuit gegeven.
Meer zelfvertrouwen steunt
Op wat men d’ ander jeunt
bewust van eigenwaarden
lust het dank te aanvaarden.
Doorheen veel wisselvalligheden
Groeit toch gestaag geloven.
Geen aarzeling nog zelfverwijt
Kan blijgezindheid roven.
Verspil aan wat verlamt geen tijd
Bemoediging verwijst naar boven.
-Klem Bellinckx
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Ieder bouwkamp een verhaal (deel 3)
1996
Augustus 1996. Twee weken naar de Christoforusgemeenschap in
Munte om kasseien te leggen en te verven. Daarna enkele dagen
naar Gingelom bij vzw de Alverberg en er begonnen aan de
verbouwing van een woning tot 5 appartementen voor gezinnen met
een laag inkomen. Daaraan hebben we verdergewerkt op
zaterdagen tot de verbouwing klaar was en 1 appartement nieuw
aangebouwd. Een heel lange weg…
1997
Het bouwkamp van 1997 bracht ons terug naar Moerkerke in WestVlaanderen naar een vzw die voorziet in de opvang van autisten om
aan de bestaande schuur een stuk bij te bouwen. In november van
datzelfde jaar gingen we een week naar Munte om nogmaals
kasseien te leggen en te metselen. En op 28-29-30 december naar
Drongen om daar voor een gezin vloer te leggen.
1998
In februari een week naar Munte om de riolering aan te passen voor
waterzuivering. In mei een week terug om het bijhorende rietveld
aan te leggen en de ‘flow-forms’ voor de waterzuivering te plaatsen.
In juli voor het zomberbouwkamp 3 weken naar Kerniel om nieuwe
lokalen te bouwen voor vzw A.G.O voor gehandicapten. In augustus
twee weken terug naar Moerkerke om daar verder te bouwen.
In 1998 kwamen er ook regelmatig klassen van scholen meewerken
aan verscheidene projecten.
1999
In april een week gemetseld in Gent Sint-Amandsberg voor de vzw
Stappen. In mei en juni aan Huize Lieve Moenssens op vraag van de
brandweer een regenwaterput gemetseld van 100.000 liter.
In juli drie weken bouwkamp in Munte aan 2de project “De
Handboog” tegenover de Kerk van Munte. De Handboog was vroeger
een café, kolenhandel en boerderij geweest. We zijn er begonnen
met de verbouwing van de stallen en de schuur. We hebben er
funderingen gegraven en gemetseld. In december zijn we nog een
week teruggegaan.
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2000
De eerste maanden van 2000 begonnen aan het VZW MIC (Medisch
Integratiecentrum) in Zwartberg. Zowel om te verbouwen als om
aan een nieuwbouw te werken.
In Zutendaal hebben we voor een vzw voor autisten gewerkt. Het
klooster van de Zusters werd omgebouwd tot ontmoetingsplaatsen
en dagopvang met snoezelruimte. De lokalen werden aangepast, er
werd geverfd en klinkers gelegd.
In Gingelom – tijdens 2 tusentijdse bouwkampen van telkens een
week en vele zaterdagen – bouwden we een opslagruimte van 20
meter lang en 6 meter breed, gedeeltelijk onderkelderd en ook met
een gedeelte zolder.
Tijdens het zomerbouwkamp in Munte van 9 tot 30 juli werkten we
verder aan de verbouwing van de Handboog. Op 20 juli was er even
een kink in de kabel toen de werken werden stilgelegd door de
politie omwille van een klacht van de buren tegen de verbouwingen.
Uiteindelijk werd de soep niet zo heet gegeten als ze werd
opgediend en na wat pendeldiplomatie en een compromis op zijn
Belgisch konden we de werken de volgende dag terug hervattten :
dak afnemen, nieuwe spanten en onderdak plaatsen, schouw
metselen en achterbouw bijmaken. Omdat we er nog niet genoeg
van hadden, gingen we nog een week terug van 30 oktober tot 5
november om gevelstenen te metselen en te isoleren.
2001
Om vervolgens 2001 goed in te zetten zijn wij terug 1 week gaan
werken in Munte aan De Handboog, van 22 tot 28 januari, weer met
een grote ploeg vrijwilligers. Tijdens die week hebben we
voornamelijk aan de daken gewerkt.
En het is nog niet gedaan in Munte. We gingen opnieuw terug voor
een week van 26 tot 24 februari voor nog verder verbouwingen. Een
gedeelte van de muren moest verwijderd worden, er werden
opnieuw funderingen gegraven en hier en daar werd er nog wat
afgewerkt. De derde keer - van 2 april tot 8 april – werkten we
vooral aan de riolering en het plaatsen van de regenwaterputten.
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Tussendoor gingen we naar Kortessem waar vzw Alverberg een
boerderij gekocht had met de bedoeling er een woon- en werkhoeve
voor biologische landbouw uit te bouwen. Hieraan hebben we tot
begin 2011 verbouwingen gedaan van funderingen graven,
betonneren, metselen, daken vernieuwen tot en met het verven toe.
Het zomerbouwkamp van 2001 gingen we natuurlijk weer naar
Munte want vooraleer een schuur en stallen tot een woonruimte
verbouwd zijn is er een lange weg. Dit keer werkten we ook aan de
gyproc en legden we stoeptegels van 50x50. We vertoefden 2 weken
in Munte en gingen daarna nog 1 week naar Kortessem.
Van 12 augustus tot 26 augustus ging het opnieuw naar Munte om
verder vloer te leggen en vensterdorpels te plaatsen. En ook de
week van 16 tot 23 september hebben we er verder gewerkt.
Omdat het niet altijd Munte moet zijn, werd in oktober een kapel in
Kotem (Maasmechelen) gebouwd.
Tenslotte gingen we van 18 tot 25 november naar vzw de Okkernoot
in Vollezele om er een stal om te bouwen tot studio’s.
2002
Van 10 tot 17 februari gingen we terug naar Vollezele om er verder
te werken en begonnen we aan het gieten en plaatsen van de
traptreden.
Uiteindelijk gingen we in 2002 gedurende verschillende periodes
naar Vollezele om er te werken voor vzw de Okkernoot, Wonen en
Werken voor Autisten
 18 tot 25 november 2001
 10-17 februari 2002
 1-7 april
Tijdens het groot bouwkamp van 14 juli tot 4 augustus werkten we
verder aan het ombouwen van de stallen tot woonruimtes :
funderingen maken – muren slopen – muren metselen – zolder
inrichten – gyproc plaatsen – vloeren en tegels zetten,... Kortom de
stallen “gewoon” bewoonbaar maken.
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Van 10 tot 16 november ging het dan naar Durbuy om de lokalen
van het vakantiehuis van de vzw Bethanië uit Genk aan te passen en
vloer leggen.
In 2002 werden er ook vele dagen in Kortessem gewerkt voor vzw
de Alverberg.
Het jaar afsluiten deden we weer in Munte. Van 26 tot 31 december
begonnen we aan de woning voor “De Handboog” om er de muren te
onderkappen. Dit houdt in : 1 laag stenen uitkappen, 1 meter lang
net boven het vloerniveau, vochtisolatie steken (folie), dicht
metselen, na verharding van dit gedeelte weer een meter uitkappen,
enzoverder.
In januari 2003 werd in Alken begonnen aan de nieuwbouw van het
kinderrechten tehuis. Het bouwen aan de jeugdlokalen gebeurde
‘tussendoor’ en het duurde tot augustus om de werken te voltooien.
Wie schrijft het volgende verhaal?

Een foto van één van de vele bouwkampen
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Nieuws uit Congo
DILSEN-STOKKEM/ KANANGA
Er komt een Erika Thijs-bos in Congo. Dat meldt Johan
Venken uit Dilsen-Stokkem op zijn Facebook-pagina vanuit
het Congolese Kananga.
Ontwikkelingswerker Johan Venken (52) heeft in het Congolese
Kananga in 2004 een herbebossingsprogramma gestart. Met succes.
Nu meldt hij: “Dankzij de steun van de provindie Limburg en
gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking Mieke Ramaekers
mogen we opnieuw rekenen op het voortzetten van ons programma.
In januari kunnen we weer duizend bomen planten. Ter
nagedachtenis van gedeputeerde Thijs zaL die site haar naam
dragen.”
Politica Erika Thijs (CD&V) overleed op 4 augustus 2011 in Bilzen. Ze
was 51 jaar en was gedeputeerde voor Welzijn. Mieke Rarnaekers
heeft haar opgevolgd als gedeputeerde.
1000 acacia's
Het herbebossingsprogramma in Kananga is gegroeid uit een project
waarbij sociaal ontwrichte jongeren een kans kregen landbouwer te
worden. Limburger & Wereldburger daarover in april in deze krant :
“Maar de grond was onvruchtbaar, en dus zijn we in 2004 maar
bomen gaan planten. Bossen zijn hier namelijk schaars, en hout is
net heel belangrijk voor de energievoorziening. Momenteel zijn we
zelfs al aan het kappen.”
Gisteren kregen we heel even Johan Venken nog aan de lijn voordat
die weer wegviel: “De energiecrisis slaat ook in Kananga hard toe.
Elektriciteit is er nauwelijks in een stad van 1.200.000 mensen.
Hout, dat ze nodig hebben om eten te bereiden, komt van 30 km
buiten de stad. Herbebossing is hier cruciaal. Met die duizend euro
van Limburg voor duizend acacia’s kunnen we weer verder aan de
slag. Als we die bomen goed onderhouden, zijn ze binnen 7 à 8 jaar
kaprijp.”
Bron: Het Belang van Limburg
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Phil Bosmans
Wie moet overtuigd worden dat Phil Bosmans een sterke en gedreven man
was met een groot en warm hart voor mensen ? Hij was een beminnelijk en
zachtaardig man met een groot charisma. Hij was voor velen nabij en
troostend.
Phil Bosmans was niet een man van veel woorden. ”Concreet wat doen”,
was zijn leuze. Phil kon mensen bezielen, overtuigen en enthousiasmeren.
Met een handvol trouwe en hardwerkende medewerkers richtte hij het ene
initiatief na het andere op. Hij was een pionier op tal van terreinen. De
eerste beschutte werkplaats, het eerste vluchthuis voor vrouwen, de eerste
standplaats voor zigeuners, het waren stuk voor stuk initiatieven van zijn
hand. Wat hij ook deed, ‘de kleine man‘ zou steeds centraal staan.
Phil Bosmans had een gouden pen. Waar anderen dikke boeken voor nodig
hadden, wist hij een eenvoudige taal te hanteren die direct het hart van
mensen raakte. Zijn taal was poëtisch, helder, toegankelijk en dicht bij het
leven. Met zijn talloze levenswijsheden heeft hij velen verder en dieper
helpen kijken. In de voorbije jaren ontving hij ontelbare brieven van
mensen die zich geholpen, getroost en gesterkt wisten door zijn
bemoedigende woorden.
Pater Bosmans was een diep gelovig man. Hij was doordrongen van het
mysterie en had voeling met het onzegbare. Zo had hij een diep respect
voor alles wat leven is en voor elke mens, ongeacht zijn aard, afkomst of
huidskleur. Altijd en overal stelde hij uitgestoten, verdrukte en vergeten
mensen centraal. Was Phil een overtuigd gelovige, zijn inspirerend
voorbeeld was Christus. Hij was zijn grote voorbeeld en toeverlaat. Tegelijk
ging zijn aandacht ook uit naar andersdenkenden en andersgelovigen.
Niets was voor Pater Bosmans vanzelfsprekend. "Ik heb veel gekregen", zei
hij vaak. Maar geen woord dat hij zoveel in de mond nam als
‘dankbaarheid’. Doordrongen van de gave van het leven was hij voor alles
dan ook een dankbaar iemand. Talloze keren liet hij het woordje ‘dank u’
over de lippen rollen.
We zullen de stralende en ontwapenende glimlach missen. Met Pater
Bosmans verliest Vlaanderen een bijzondere man. Zijn kostbaar werk gaat
verder. Jonge en enthousiaste medewerkers zorgen voor toekomst.
Phil Bosmans mag in vrede rusten.
Patrick Hanjoul, directeur Bond Zonder Naam in ‘BZN info’
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Wist je dat ...
... de lente opruiming al volop bezig is en dat wij dit in de Sleutel
maar al te goed merken door de hoeveelheid meubels die er binnen
worden gebracht.
.. Robert Bossus omwille van gezondheidsredenen een stapje terug
heeft gezet als voorzitter.
... hij toch nog meehelpt onder andere bij de papierophalingen.
... Johan Engelen nu onze voorzitter is.
... Johan dat vroeger ook al met verve gedaan heeft.
... wij zowel Robert als Johan daarvoor zeer dankbaar zijn.
... een bouwkamp blijkbaar een prima manier is om ‘de bouw’ onder
de knie te krijgen.
... wij dat weten omdat vier van onze oud-medewerkers nu werken
als aannemer.
... we in maart hebben meegewerkt aan de Propere Stratenactie.
... en we de dag erna alweer klaar stonden voor de papierophaling.
... Eduard op zoek is naar een mini-wasmachine (ronde, oud model).
... wie er nog eentje heeft staan dat altijd mag laten weten aan Jef.
... we deze zomer weer op bouwkamp gaan naar Zwartberg en
Heule.
... je de data kan vinden in de agenda verderop in dit blaadje.
... wie zin heeft om mee te werken het best Jef kan contacteren op
het nummer 089/71.56.87.
... je altijd een tekst kan inzenden om ‘wist je dat ...’ aan te vullen.
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Familienieuws
Geboorte
Niets komt ter wereld
met zoveel
paradijselijke herinnering
als jij, mijn kind.
Zie hoe geluk ligt te blozen
in twee kleine handjes.
Zalige onschuld
wiegt je in slaap.
Een wonder zo groot
Dat men er wel moét
in geloven.

Kris Gelaude

Op 28 december 2011 werd Hanne Stegen geboren, dochtertje van Jan
Stegen en Linda Polaris. Jan en Linda zijn al vele jaren vrijwilliger bij
Telebouworde op papierophalingen en bouwkampen.
We wensen Hanne en haar ouders een mooie toekomst toe !
Overlijden
Te zijn bij wie er niet meer is
Heel diep in je gedachten
Kan de pijn misschien verzachten
En geeft je sterkte in je gemis
Op 26 januari 2012 is Noe Maesen overleden, de overbuur van
Telebouworde De Sleutel. Vele jaren hebben wij containers mogen plaatsen
bij de papierophalingen terwijl Helene, zijn echtgenote, zorgde voor wafels
en koffie en hielp bij het laden en opruimen achteraf. Noe is 89 jaar
geworden.
Na een slepende ziekte overleed Gerard Gerets op 12 februari 2012 op 65jarige leeftijd. Gerard, broer van Jef, heeft vele jaren lang toezicht
gehouden op de papiercontainers op de parking van het voetbalterrein in
Uikhoven. Hij had goede contacten met Eduard en de medewerkers in de
Sleutel.
Telebouworde Limburg biedt de families zijn christelijke deelneming aan.
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Agenda april - juli 2012
Zaterdag 14 april 2012, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Maandag 16 april, tot einde werken
Klinkers leggen voor de speelpleinvereniging Sanhoeve in Maasmechelen
Zaterdag 12 mei 2012, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 9 juni 2012, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 14 juli 2012, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
15 juli – 5 augustus
Gedeeltelijk bouwkamp Heule
Gedeeltelijk bouwkamp Zwartberg

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 2012

Steunen ?
U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !
Rekeningnummer: BE39 73536203 6219
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Telebouworde Limburg vzw
www.telebouworde.be

info@telebouworde.be
Rekeningnr.: BE39 73536203 6219
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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