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Voorwoord 
 

 

Beste lezer, 

 

Bij een nieuw jaar horen wensen. Vooreerst dus onze allerbeste wensen voor 

al onze lezers. We hopen dat 2015 voor elk van jullie een fantastich jaar mag 

worden in voorspoed en vol geluk. Maar geluk is iets wat je niet vindt als een 

pakje onder de kerstboom. Geluk is ongrijpbaar. Het ligt verborgen in een 

diepe vriendschap, een welgemeende dankjewel, een stralende glimlach of 

een eenvoudige 'goeiedag'. Het is dat soort geluk dat we jullie met hele 

bergen willen toewensen. 

 

Over geluk gesproken, 'geld maakt niet gelukkig' wordt wel vaak gezegd. 

Maar degenen die het zeggen komen meestal niets tekort. Voor wie het elke 

maand moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, is het een weinig 

begripvolle uitspraak. Mensen in armoede krijgen steun van sociale 

instanties, komen in aanmerking voor voedselpaketten en kunnen terecht bij 

verenigingen zoals de Sleutel voor kleren en huisraad. We beseffen dat het 

eigenlijk slechts tijdelijke oplossingen zijn. Om de armoede te bestrijden zijn 

er structurele oplossingen nodig die van overheidswege moeten 

georganiseerd worden. Er is nog een lange weg te gaan. Maar zolang als het 

nodig is zullen we er zijn. Met onze beperkte middelen en mogelijkheden 

proberen we te helpen waar nodig is. En ondertussen verwarmen we elkaar 

met een glimlach, een dankjewel of een eenvoudige goeiedag. Zulke dingen 

kosten immers niets. 

 

Voor het Contactblaadje zit er een feestjaar op. We starten onze 26e jaargang 

en hopen jullie nog lang te plezieren met kleine en grote verhalen van 

Telebouworde. 

 

Nog een fantastisch 2015 voor jullie allen ! 

 

De redactie  
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Bezinning 
 

 

om Minder schuld maar meer Scholing 
 

Bracht Welzijnszorg de schulden 

bezorgd voor het voetlicht 

wie bangelijk verhulde 

stond plots in vol zonlicht. 

t Is niet zomaar te dulden 

dat wie naar teveel streeft 

ruim eigen zakken vulde 

waar anders wie arm is van leeft. 

 

Dit jaar slaagt al wij leren 

in een levenslang verhaal 

dat geen mens blijft beweren 

"Weg van de school, die kwaal !" 

Om meer te waarderen, 

dan wat omzetbaar is in geld, 

zelfredzaam Functioneren 

zorgt dat kansarm meetelt. 

 

Om eensgezind te werken 

zoals ons Jezus leert 

kwam Hij ziek én zwak sterken 

die schuld en onmacht weert. 

Hij ziet liefst liefde groeien 

getrouw op goede grond 

vol vreugde openbloeien 

in zijn vreedzaam verbond. 

 

 

 

Tekst : Klem Bellinckx 
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Johan Venken dankt Telebouworde 
 

Johan Venken was vorige zomer enkele maanden terug in België. En hij kwam 

dan ook elke keer mee helpen op de papierophalingen. Hij is trots dat 

Telebouworde dit na al die jaren nog steeds klaar krijgt en is ook heel erg 

dankbaar voor al die ophalers die vrijwillig hun steentje bijdragen. Met de 

opbrengst wordt immers ook zijn project gesteund. 

 

 

Onder impuls van zijn bezieler Jef Gerets haalt de Telebouworde van 

Neerharen al gedurende 41 jaar ononderbroken maandelijks papier op bij de 

mensen. Op dit ogenblik doen ze dit nog in de gemeenten Neerharen, 

Uikhoven en Boorsem. Iedere tweede zaterdag van de maand is het 

verzamelen geblazen met heel wat vrijwilligers om deze klus telkens weer te 

klaren. Het is geen gemakkelijke opgave om telkens weer iedere post bemand 

te krijgen met voldoende vrijwilligers en voertuigen. Destijds was de opgave 

nog een stuk groter toen ook nog de parochies Rekem en Opgrimbie werden 

aangedaan. De gemeente Lanaken is een bevoorrechte partner daar zij de 

nodige voertuigen mee ter beschikking stellen. Dank in ieder geval aan de 

gemeente Lanaken voor deze geste. 

 

Met de opbrengst wordt de eigen werking van de telebouworde Neerharen 

veilig gesteld. Hetgeen de papierslagen als extra opbrengen wordt dan 

beschikbaar gesteld om projecten in het zuiden mee te ondersteunen. 

Hetgeen we op dit ogenblik in de omgeving van Kananga proberen is alleen 

mogelijk geworden door o.a. de opmerkelijke steun van Jef en zijn groep. Als 

ik op hen niet kon rekenen zou ik nooit in Congo kunnen aanwezig zijn op dit 

ogenblik. Naast de steun om bosaanplantingen te realiseren zorgen zij ervoor 

dat ik maandelijks mijn sociale zekerheid kan betalen via de Dienst Overzeese 

Sociale Zekerheid. En iedere tweede zaterdag is het als een feest om met 

eensgezinde mensen deze opdracht tot een goed einde te brengen. Na het 

labeur is het altijd gezellig om samen te keuvelen bij een kom hete soep en 

de nodige boterhammen. 
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Het is ook geweldig te beseffen dat we 41 jaar papierslag al heel wat hectaren 

bomen van de houtkap vrijwaard te hebben. Daarbij dan nog te vermelden 

dat met de extra inkomsten er weer nieuwe bomen geplant worden in het 

zuiden. Dus laat ons duidelijk zijn een dubbel effect. Verder zorgt iedere 

papierslag voor een stuk integratie van mensen die in de samenleving als 

problematisch worden gezien. Zo zijn er bij iedere papierslag ‘mensen zonder 

papieren’ bij die opgevangen worden in Huize Ter Dennen. En het is geweldig 

te zien hoe deze mensen werkelijk hun best doen. Verder zijn er maandelijks 

mensen bij die via de papierslag hun alternatieve straf tot een goed einde 

brengen. Als dit niet werken is aan een betere en menselijkere wereld. Jef en 

de groep van Telebouworde, van harte dank en nog veel goede moed om zo 

te kunnen verder doen. 

 

 

Tekst : Johan Venken (www.bloggen.be/johanincongo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Bezoek bouwkamp Heule 2014 
 

Toen we vorige zomer op bouwkamp waren in Heule kregen we bezoek van 

Frans Claes. Frans heeft vroeger vele keren met ons meegewerkt op kampen. 

In die tijd nam hij veel foto’s en voorzag ze telkens van gepaste commentaar. 

Hij maakte een verslag over zijn bezoek in Heule. 

 

 

Telebouworde Neerharen werkt al verschillende jaren in West-Vlaanderen. Ik 

denk terug aan Assebroek, Jabbeke, Izegem, Watou en Heule. Met de groep 

mocht ik negen keren meewerken. Heule is niet onbereikbaar vanuit Wingene 

waar ik woon en dus een gepaste gelegenheid om na meer dan 25 jaar nog 

eens de sfeer te voelen van een bouwkamp. 

Ik werd er op het grote boerenhof gastvrij ontvangen en vlug doorverwezen 

naar Jef Gerets die aan het metselen was. Er werd door verschillende 

jongeren op verschillende plaatsen gewerkt. Ik zag ze bezig aan de weg die 

naar het gebouw leidt, aan een van de zovele daken die hersteld moesten 

worden, aan de verharding van het terrein en nog veel meer. 

Opvallend was de stralende blijheid van iedereen. Men genoot van het werk 

en van elkaar. Ook in de keuken werd ik getrakteerd met een tas lekkere 

koffie en een eigen gebak. 

De sfeer opsnuiven van zo'n bouwgroep heeft me goed gedaan en riep veel 

herinneringen op aan vroegere kampen. 

Ik wil iedereen oprecht danken die ik er mocht ontmoeten en wens 

Telebouworde Neerharen nog vele jaren moed en volharding in 

dienstbaarheid aan mensen. 

Ik had alle foto's die ik ooit op die negen bouwkampen had gemaakt bij elkaar 

gezocht en als herinnering aan de groep gegeven. 

Hartelijk groeten aan alle bekenden van vroeger en nu. 

 

 

Tekst : Frans Claes 
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Herdenkingsviering 
 

 

Op zondag 26 oktober 2014 hield Telebouworde Limburg een 

herdenkingsviering ter nagedachtenis van alle overleden medewerkers. Zo'n 

40 medewerkers, vrijwilligers en sympatisanten kwamen samen in de kerk 

van Gellik. Tijdens de gebedsviering, voorgegaan door diaken Julien Beckers, 

werd er voorgelezen om te herinneren aan de mooie momenten die we 

samen met hen hebben beleefd en te danken voor al wat ze voor onze 

vereniging hebben betekend. Voor elk van hen werd een kaarsje 

aangestoken. Winde Thijs zorgde tijdens de viering voor de muzikale 

omlijsting. Nadien werd er nog wat nagepraat bij een drankje en een hapje 

die met veel zorg werden voorbereid door Idalie, Monika en Robert. 

 

 

 

 

Sleutelkaart 
 

 

Precies een jaar geleden voerden we de Sleutelkaart in. Met die kaart kunnen 

gezinnen die het moeilijk hebben voor een bepaald bedrag kleren en andere 

benodigdheden komen halen in de Sleutel. Na 1 jaar kan men een nieuwe 

kaart aanvragen. Dit kan nog steeds bij een van de door ons erkende 

organisaties. Hun contactgegevens vind je terug op www.telebouworde.be en 

kunnen ook steeds opgevraagd worden in de Sleutel. 

Graag willen we jullie eraan herinneren dat iedereen in de Sleutel terecht kan 

voor kleding. Wie niet over een Sleutelkaart beschikt kan gewoon betalen. De 

prijzen zijn zeer democratisch. 

De winkel is op weekdagen elke voormiddag open van 9u30 tot 12u00. Op 

maandag en woensdag kan je er ook in de namiddag terecht van 13u00 tot 

16u00. 
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Kaarsenverkoop 
 

 

Net zoals de voorbije jaren verkoopt onze vrijwilligster Palmyre in de 

eindejaarsperiode opnieuw kaarsen en andere spullen van Bond Zonder 

Naam. De opbrengst van deze verkoop gaat naar deze vereniging. Bond 

Zonder Naam is bekend van zijn vele spreuken, maar zet zich via allerlei 

sociale projecten ook in voor een warme en solidaire samenleving. 

 

Palmyre staat voor je klaar in de Sleutel elke woensdagnamiddag van 14u00 

tot 16u00. En dit nog tot eind januari. Allen welkom ! 

 

Ook doorheen het jaar is er de mogelijkheid om kaarsen, geschenkartikelen 

en andere producten van Bond zonder Naam te kopen. Je kan terecht bij Jef 

Gerets in Neerharen (0478/75.33.15) of bij Marleen Geraerts in Opgrimbie 

(089/76.46.78). 

 

 

 

 

Helpen in de Saenhoeve 
 

 

In april 2015 gaan we opnieuw werken in de Saenhoeve in Maasmechelen. 

Guy en Piet uit West-Vlaanderen, Valentijn uit Lummen en Geert uit Nijlen 

hebben al gezegd dat ze van de partij zullen zijn. Samen met enkele 

plaatselijke medewerkers hopen wij een nieuwe stap vooruit te kunnen 

zetten bij de verfraaiing en afwerkingen van de speelpleinwerking. We zullen 

er onze handen uit de mouwen steken van 12 tot 19 april. 

Heb jij ook zin om te komen helpen, aarzel dan niet en contacteer Jef Gerets 

(0478/75.33.15). 
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Wist je dat ... 
 

... we 3 nieuwe leden hebben in de Algemene Vergadering en de Raad van 

Bestuur. 

 

... Marie-Rose Bollen, Nestor Jaspers en Jan Vlayen voortaan meewerken bij 

de dagelijkse werking van Telebouworde. 

 

... we hen hartelijk welkom heten en veel vriendschap toewensen. 

 

... Telebouworde Limburg en de Wereldenraad Lanaken een som hebben 

gestort voor het project van Johan Venken. 

 

... Johan met dat geld een brommer kan kopen om zo de soms toch wel lange 

afstanden tussen de verschillende plantages te overbruggen. 

 

... Johan daar heel blij mee was en ons daarvoor hartelijk dankt. 

 

... de telekern uit Hasselt gaat helpen met klusjes bij drugsverslaafden. 

 

... de telekern SIBO-Heusden samenwerkt met het CVO om de asielzoekers in 

de Berk een activiteit en vorming aan te bieden. 

 

... Jef en enkele medewerkers verder hebben gewerkt in het Medisch 

Integratiecentrum in Zwartberg : ze hebben er gemetseld en een trap 

geplaatst. 

 

... we het erg fijn vinden dat we medewerkers hebben van alle leeftijden, van 

jonge knapen tot oude snaken. Solidariteit kent geen leeftijdsgrenzen. 

 

... Guido Vanhelderen elke papierophaling komt helpen om met de 

camionette te rijden en zijn zoon Ruben, die een beperking heeft, dan heel 

blij is dat hij naast zijn vader de route kan volgen. 
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Familienieuws 
 

Overlijden 

 

Spreek mijn naam uit thuis 

zoals je altijd gedaan hebt, 

zonder hem te benadrukken, 

zonder zweem van droefheid. 

Het leven is wat het altijd is geweest. 

De draad is niet gebroken. 

 

Op 27 september 2014 is René Fraussen van ons heen gegaan. Hij was 62 jaar 

geworden. René was de broer en schoonbroer van Jeannine en Valère die al 

vele jaren bij elke papierophaling komen helpen. 

 

In september 2014 is de moeder van Robert Bossus overleden. Robert is al 

vele jaren een vaste waarde voor onze vereniging. 

 

We moesten ook afscheid nemen van Guillaumine Jaspers. Ze is overleden op 

4 november 2014 op de leeftijd van 81 jaar. Guillaumine was de zus van 

Jozefa en schoonzus van Jef. 

 

 

Telebouworde Limburg biedt de familie zijn Christelijk deelneming aan. 

 

 

Contactblaadje voor en door jullie ! 
 

Dit Contactblaadje is er voor en door jullie ! Wie een fijne bezinningstekst, 

een wist-je-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 maart 2015. 
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Agenda januari - april 2015 
 

 

Zaterdag 10 januari 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 

 

Zaterdag 14 februari 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 

 

Zaterdag 14 maart 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 

 

Vrijdag 20 maart 2015, 19u30 in de Sleutel in Neerharen 

Algemene vergadering 

 

Zaterdag 11 april 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 

 

Zondag 12 tot zondag 19 april 2015 

Bouwkamp in de Saenhoeve in Maasmechelen 

 

Maandag 13 tot zaterdag 25 juli 2015 

Bouwkamp in Watou bij Poperinge 

 

Zondag 26 juli tot zaterdag 1 augustus 2015 

Bouwkamp in Heule 

 

 

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 

 
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 


