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Voorwoord
Beste lezer,
De zomervakantie is alweer voorbij. die bracht regen, veel regen, maar dat
hebben ze zich in Poperinge en Heule niet aangetrokken. Met een ploeg van
Telebouworde trokken ze net als vorige jaren weer op bouwkamp en daar
hebben ze met veel inzet het beste van zichzelf gegeven. Samen met
plaatselijke medewerkers hebben ze er weer voor gezorgd dat de vzw Stek en
de Heerlijkheid in Heule verdere stappen kunnen zetten bij de uitbouw van
hun project. Een verslag vind je in dit blaadje.
Ook belangrijk was de terugkeer van Johan Venken. Hij heeft enkele maanden
verlof genomen om terug op krachten te komen, vrienden en familie te
bezoeken en nieuwe contacten te leggen. Intussen is hij alweer terug in
Congo om er verder te werken aan de herbebossing.
In België leven 1 op de 7 mensen onder de armoedegrens, ondanks de sociale
bescherming. Door werkloosheid, ziekte of ander tegenslag geraken ze in
moeilijkheden. Telebouworde Limburg probeert zijn bescheiden steentje bij
te dragen door het inzamelen van kledij, speelgoed, huisraad en meubelen en
ze door te geven aan hen die het nodig hebben.
Maar er hangen donderwolken in de lucht. Niet bevestigde berichten over
besparingen allerhande doen heel wat vragen rijzen, ook in onze vereniging.
We kunnen alleen maar hopen dat de Vlaamse regering de strijd tegen
armoede niet uit het oog zal verliezen, want de cijfers zijn droevig : 10 % van
de kinderen in Vlaanderen wordt in armoede geboren. Verenigingen als
Telebouworde blijven broodnodig en we hopen dan ook dat we kunnen
blijven rekenen op bereidwilligen die een beetje van hun vrije tijd willen
opofferen ten dienste van anderen.
Aan al onze vrijwilligers : een hele dikke dankjewel !
De Redactie
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Verslag zomerbouwkamp
De voorbije zomer ging een ploeg van Telebouworde opnieuw op bouwkamp.
Net als vorig jaar trokken ze naar de West-Vlaanderen . Ze werkten er zowel
in Heule als in Watou bij Poperinge. Jef maakt voor ons een fijn verslag.
De eerste 2 weken hebben we gewerkt voor de vzw Stek in Poperinge in de
Westhoek waar de Groote Oorlog op vele plaatsen herdacht wordt.
Onderweg reden we door felle regenbuien. Ook Guy, Piet, Valentijn en Geert
werden er opgewacht om 2 weken te komen meehelpen. Dennis zou een
week later komen. Doorheen het jaar was er hard gewerkt om de
verblijfsruimte klaar te krijgen.
Om aan het dak te kunnen werken werden stellingen gebouwd aan de
stallingen die verleden jaar gerenoveerd werden. Omdat de
weersvoorspelling niet goed was, zijn we eerst in de ruimte die koeienstal zou
worden, begonnen met de grond te niveleren en bekistingen te plaatsen.
Woensdagvoormiddag hebben we dan beton gegoten. Daarna is het heel
hard beginnen regenen waardoor de ruimte bijna helemaal onder water
stond wat dan wel weer goed was voor de beton.
Ondertussen hebben we nog in de kelder gewerkt. De verf van de
keldermuren was los aan het komen zodat we deze moesten afkappen.
De dagen daarna is het weer verbeterd en is er door Geert gewerkt aan
rioleringsputten en zijn we kunnen beginnen met het dak : pannen en latten
afnemen, het onderdak plaatsen, stoflatten en panlatten, de oude pannen
controleren en terug plaatsen en de nok afwerken. Tenslotte moesten we
nog de zijgevels herstellen en een afboording cementeren.
In de kelder kwam ieder jaar water te staan. Daar heeft Valentijn een gat
gegraven door de klei tot op 1 meter diepte om er een dompelpomp in te
plaatsen zodat het water op een lager peil wordt gehouden.
Zondag is Dennis toegekomen. Er lag een hele stapel hout klaar die gekliefd
moest worden. Na amper twee dagen was de stapel gekloven hout hoger dan
Dennis groot is.
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Ondertussen is er verder gewerkt aan het nieuwe dak waar wij de eerste
dagen beton hebben gegoten . Dat was een werkje voor Piet en Guy die
hierbij werd bijgestaan door Daan, een plaatselijke schrijnwerker.
De laatste zaterdag werd er zeer warm weer voorspeld. Daarom hadden we
beslist om al om 5u30 's morgens te beginnen met leggen van de pannen. Om
9u30 lag het hele dak al dicht. Die laatste zaterdagavond hebben we dan nog
een hevig onweer over ons heen gekregen met veel regen en harde
rukwinden.
Zondag zijn we
dan vertrokken
naar Heule.
Net als in
Watou stonden
er in Heule
dakwerken op
het
programma.
Dat betekende
weer pannen
afnemen, een
onderdak plaatsen en dicht leggen.
Bij de varkensstal en de kippenstal was het dak er af. We metselden de
achterste muur hoger en plaatsten een nieuw dak.
Het terras aan de achterkant was aan herstelling toe. Geert heeft dit werk
voor zijn rekening genomen. Ook Tonny is nog gekomen en heeft
meegeholpen bij het dak en het voegen van de schouw.
De toegangsweg naar de Heerlijkheid is een dreef met kasseien. Dat is voor
fietsers, maar zeker voor mensen in een rolwagen, heel moeilijk om over te
rijden. Aan Dennis is voorgesteld om langs de kasseien een sleuf uit te graven
van ongeveer 90 cm breed. Dennis zag dat wel zitten en is er met volle kracht
aan begonnen. Stan stelde zich ondertussen de vraag of dit wel zinvol was nu
er zoveel machines bestaan die dit werk op korte tijd kunnen klaren. Dennis
heeft volgehouden. Hij heeft daarbij hulp gekregen van andere medewerkers
zoals Stan en zelfs de directrice Sabine. Het voordeel van het op deze manier
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te doen was dat we de grond hebben kunnen sorteren : een bovenste laag
fijn gravé (n.v.d.r siergrind), een laag grof gravé en daaronder afvalgrond die
weg is gevoerd naar de karsporen in de weide. De sleuf was zo'n 20 cm diep
en 110 meter lang. We hebben dan bekisting geplaatst die Dennis terug heeft
aangevuld met grof gravé die uitgegraven was. Na het aantrillen hebben we
plastiek en betonnetten gelegd en gebetonneerd. Het was een heel karwei !
We hebben 25 m3 grond verplaatste en de laatste zaterdag nog zo'n 14 m3
beton verwerkt. Maar het is zeker de moeite waard geweest !
Toen Guy aan de de zoldervloer bezig was, is hij uitgegleden en door het
plafond getrapt. Gelukkig zonder erg. Raf is ook nog een dag komen helpen
en hij heeft het plafond hersteld.
Het bouwkamp van 2014 zal in de herinnering gaan als een met veel dak- en
graafwerken en heel veel regen en enkele hele warme dagen. Veel dank aan
Valentijn, Dennis, Guy, Piet, Geert, Tonny en de helpers van ter plaatse voor
de fijne samenwerking.

Tekst : Jef Gerets
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Wist je dat ...
... we naar aanleiding van het vertrek van Johan Venken een samenkomst
hebben georganiseerd waar Johan heeft verteld over zijn project.
... Anne en Palmyre hebben gezorgd voor een breugheliaans buffet achteraf.
... de vzw Stek in Popering en de Heerlijkheid in Heule al plannen hebben voor
een bouwkamp volgend jaar.
... Valentijn met de brommer naar Poperinge is gekomen.
... we in Poperinge bezoek hebben gehad van Klem Bellinckx en in Heule van
Frans Claes.
... ook Roland, Robby en Freddy ons een bezoek hebben gebracht op
bouwkamp toen ze Tonny kwamen brengen.
... "Iedereen beschermd tegen armoede" de titel is van de nieuwe campagne
van Welzijnszorg.
... de startavond voor de campage in Limburg door zal gaan op woensdag 8
oktober 2014 in de Scholen Kindsheid Jesu, Kempische Steenweg 400 te
Hasselt.
...Palmyre, Anne en Veerle regelmatig deelnemen aan rommelmarkten ten
voordele van het project van Johan Venken.
... wie bakstenen, klinkers, vloertegels of iets dergelijks nodig heeft, altijd kan
komen kijken in de Sleutel. Ze mogen aan een zacht prijsje meegenomen
worden.
... Filip elke maand van Gent komt om te helpen bij de papierophalingen.
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Bezinning

Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet.
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet.

Het kost niet zoveel een hand uit steken
om een ander een beetje behulpzaam te zijn.
Een dankbare blik is vaak de beloning
al was de moeite voor u slechts klein.

Het kost niet zoveel om je hart wat te openen
voor de mens om je heen in vreugd en verdriet.
Wees blij dat je zo wat kan doen voor die ander
of is die ander je medemens niet.

Het kost maar weinig, je arm om een schouder
of alleen maar even een zachte druk van een hand.
't Is vaak voor de ander of hij heel even
in een paradijs belandt.

Het kost zo weinig om een ander te geven
iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt.
Vriendschap, alleen door dat weg te schenken,
geef je iets waar ieder mens naar verlangt.
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www.bloggen.be/johanincongo
Johan Venken was de voorbije zomermaanden op verlof in België. Intussen is
hij alweer vertrokken naar Congo om zijn herbebossingsproject verder te
zetten. Telebouworde steunt hem op financieel vlak. Dit is mogelijk dankzij de
inkomsten van de maandelijkse papierophalingen waar vele vrijwilligers aan
meewerken. Hij schreef een nieuwsbrief waaruit we enkele fragmenten met
jullie delen. Wie de hele nieuwsbrief wil lezen en zijn doen en laten verder wil
volgen kan vanaf nu terecht op www.bloggen.be/johanincongo.
Op 5 december 2013 vierden we met de mensen van ORS (Oeuvre de
réclassement Sociale) de “Internationale Dag van de Boom” en meteen 10
jaar herbebossingswerk. Bij die gelegenheid realiseerden we samen met de
plaatselijke bevolking 1 ha bos en werden er 1080 bomen geplant. Ook de
gouverneur van de provincie was bij die gelegenheid op bezoek gekomen om
zelf de eerste bomen te planten om steun te geven aan ons initiatief.
...
Ook steun van medestanders In die afgelopen 10 jaren kregen we ook nog
steun van enkele gemeenten en organisaties, van enkele scholen hier in
België en van onze weldoeners. Na 10 jaar actie kunnen we een mooie balans
opmaken met de realisatie van 85 ha of 85.000 bomen. Ondertussen zijn we
meer en meer overtuigd geworden van de positieve invloeden van deze
acties voor de mensen en hun leefmilieu
...
Effecten van herbebossing
Naast het aspect van verbetering van de grond zorgen we voor de productie
van brandhout. Zo dragen we ook bij om de illegale houtkap van de Tropische
wouden tegen te gaan: dit is tevens een bijdrage in de strijd tegen erosie en
woestijnvorming. We bevorderen ook mede voedselzekerheid door zorg voor
de fauna en flora, zo worden onze bossen goede plaatsen voor zaken als
bijenkweek, productie van eetbare rupsen, oogsten van bosvruchten e.a. Ook
voor biodiversiteit zijn onze acties van enorme waarde. Kortom met bomen
te planten leveren we een bijdrage in de strijd tegen de opwarming van de
aarde en dus tegen de klimaatswijziging. Meteen bieden we jongeren en
lokale bevolking de kans op arbeid waarmee deze wat inkomen verwerven,
koopkracht wat ook doorstroomt naar de lokale economie.
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Ons voorbeeld krijgt navolging !
Allerlei instanties worden zich ervan bewust dat er dringend iets moet gedaan
worden tegen de ontbossing en zo krijgen we meer en meer delegaties van
grote organisaties op bezoek om ons werk en onze aanpak te bestuderen. Zo
hadden we hier experten op bezoek van FIP (Forest Investment Program),
mensen van BAD (Banque Afriqaine de Développement), mensen van REDD+
(Reduction of emission from deforestation and degradation) en
afgevaardigden van de Adam Smith Foundation. REDD+ heeft nu al een
bureau geïnstalleerd in de stad. Volgens hen is de situatie dermate ernstig dat
er dringend zal moeten gehandeld worden. Hierbij zijn alternatieve
energiebronnen zoals zonne-energie, hydro-energie en andere op korte
termijn geen optie. Als men de oerwouden wil redden en behouden (men
heeft nog maar weinig zicht op welke rol dat deze spelen in ons huidig
klimaatstelsel) dan is volgens de experts maar een alternatief en dat is bomen
en nog eens bomen planten. De internationale organisaties die de
hoogdringendheid van de situatie inzien hebben nu met REDD+ voorstellen
gedaan om vanaf 1 september 2014 te beginnen met een ambitieus plan om
op 5 jaar tijd 2000 ha bos te planten in de Westelijke Kasaïprovincie.
Wat met REDD+ als dat er doorkomt ?
Gezien onze lange opgedane ervaring van de voorbije 10 jaar gaan wij met
ORS participeren in dit programma. Maar een dergelijk operatie van 2000 ha
gaat onze capaciteiten ver te boven. Daarom hebben we in het begin van dit
jaar een initiatief gelanceerd om al de actoren die bezig zijn omtrent
leefmilieu onder te brengen in een overkoepelend orgaan waarmee we een
dergelijk groot programma wel zouden kunnen uitvoeren. Na lang gepalaver
onder impuls van ORS zijn we er toe gekomen om een samenwerkingsverband op poten te zetten onder de naam RLCC, wat staat voor Réseau pour
la Lutte contre le Changement Climatique. Op dit ogenblik telt dit
samenwerkingsverband 89 leden: 40 organisaties waaronder Caritas, ORS,
Universiteit UKA, CRONGD (coordinatie van NGO’s ), Réseau des Resourses
Naturels…. en vervolgens 49 concessiehouders. Dit zijn allemaal organisaties
en mensen die dank zij het vroegere werk van ORS de kans gekregen hebben
om bossen te realiseren en dus ervaring hebben!
...
Tekst : Johan Venken
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Familienieuws
Gouden bruiloft
Een blik
Een woord
Een stille wenk
Elkaar zo kennen
Is een geschenk
Op 24 augustus 2014 vierden Jef Gerets en Jozefa Jaspers hun 50-jarig
huwelijk. Al een halve eeuw lang delen ze lief en leed met elkaar.
Telebouworde Limburg is daarbij een belangrijk hoofdstuk in hun
levensverhaal. Hun gouden jubileum werd in besloten familiekring feestelijk
gevierd.
Telebouworde Limburg wenst het koppel een hele dikke proficiat en nog vele
mooie jaren samen ! We wensen Jef en Jozefa ook te bedanken voor hun
jarenlange en grenzeloze inzet voor onze vereniging. Merci !
Overlijden
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in de goede gedachten
ter herinnering
Op 11 augustus 2014 is Elisabeth 'Lieke' Erkens overleden op de leeftijd van
81 jaar. Zij was de schoonmoeder van Anne De Bie, al vele jaren een trouwe
medewerker in de Sleutel en bij papierophalingen.
Telebouworde Limburg biedt de familie zijn Christelijk deelneming aan.
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Agenda oktober 2014 - januari 2015
Zaterdag 11 oktober 2014, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zondag 26 oktober 2014, samenkomst 10u30 in de kerk van Gellik
Gebedsviering voor onze overledenen, voorgegaan door Diaken Julien Beckers
Daarna is er mogelijkheid tot contact
Zaterdag 8 november 2014, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Vrijdag 14 november 2014, 19u30, SIBO in Heusden
Algemene Vergadering
Zatrdag 13 december 2014, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 10 januari 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Contactblaadje voor en door jullie !
Dit Contactblaadje is er voor en door jullie ! Wie een fijne bezinningstekst, een wistje-datje of een verslag heeft van een aktiviteit zoals een bouwkamp of papierophaling
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 december 2014.
We hebben al een grote hoeveelheid bezinningsteksten gekregen van Klem Bellinckx.
Meer teksten zijn altijd welkom!

Steunen ?
U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !
Rekeningnummer: BE39 73536203 6219
11

Telebouworde Limburg vzw
De Sleutel
Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen
089/71.75.13
desleutel@telebouworde.be (nieuw mailadres !)
Rekeningnr.: BE39 73536203 6219
www.telebouworde.be

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

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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