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Voorwoord 
 

 

Beste lezer, 

 

Nu de koudste dagen voorbij zijn en we de winterjassen aan de haak mogen 

hangen, brengen we jullie weer een nieuw Contactblaadje waarin jullie 

kunnen lezen wat er leeft binnen onze vereniging. 

 

Begin april trekt een groep samen met Jef Gerets naar de Saenhoeve in 

Maasmechelen om er te helpen bij de vele kleine werken om het speelplein 

te verfraaien. En in de zomer gaan we naar het verre West-Vlaanderen waar 

we twee verenigingen zullen helpen bij de verbouwingswerken van hun oude 

boerderij. Het zijn allebei verenigingen die in het 'boeren' een middel zien om 

mensen te verenigen, nieuwe kansen te bieden en een moment van rust te 

creëren. En dat in tijden waarin we in kranten lezen dat vele boeren het 

moeilijk hebben om de facturen betaald te krijgen. 

 

In de voorbije maanden werden onze vrijwilligers - terecht - in de bloemetjes 

gezet en stond ook de internationale vrouwendag op de kalender. Neen, wij 

zijn geen vrouwenvereniging, maar toch willen we hier even jullie aandacht 

voor vragen. Want hoewel we grosso modo met evenveel vrouwen als 

mannen deze wereld bevolken, zijn het toch de vrouwen die het meest in 

armoede leven of flirten met de armoedegrens. Zowel hier in het rijke 

Westen als in ontwikkelingslanden. En dus willen we hier even bij stil staan. 

 

Tot slot wensen we jullie allen een zalig paasfeest en hopen we dat de warme 

lentezon en de eerste kleurrijke bloemen ook vrede mogen brengen in jullie 

harten. 

 

Veel leesplezier ! 

 

De redactie  
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Bezinning 
 

 

 

Zalig Paasfeest 
 

 
 

Dat er licht mag zijn. 

Licht in onze ogen, 

zodat we elkaar zien, 

zo goed als nieuw. 

Licht in onze huizen, 

dat er vriendschap 

en gastvrijheid mogen heersen. 

Licht op onze wegen, 

dat we niet dwalen 

en elkaar tot doolhof zijn. 

Licht op deze plaats, 

om elkaar bij te lichten, 

elkaar toe te schijnen. 

Met het geloof in Hem 

die ons geroepen heeft: 

‘Ik ben het licht van de wereld!’ 
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Nieuws uit het Zuiden 
 

In het vorige Contactblaadje konden jullie al lezen dat de Wereldenraad van 

de gemeente Lanaken een som geld heeft geschonken aan Johan Venken voor 

de aankoop van een brommer. Ook Telebouworde heeft een kleine som 

geschonken. Met deze brommer kan hij de toch wel grote afstanden tussen de 

verschillende sites gemakkelijker overbruggen. De brommer is intussen 

aangekocht en Johan wenst ons daarvoor allen te bedanken. We laten jullie 

ook meelezen uit het laatste verslag dat we van hem kregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 1 december was het al vroeg dag. Er werd de nodige paraatheid 

gevraagd voor deze dag voor ons project in Tshilumba. We zouden nl. 

vandaag 1 ha bos realiseren in het kader van de activiteiten omtrent de 

Internationale dag van de Boom. En we hadden een oproep gedaan aan de 

mensen om toch zo vroeg mogelijk te komen om toch zo de allerheetste 

momenten van de dag te vermijden. Tegen 7 uur werd ik in Tshilumba 

verwacht om al de mensen die zouden deelnemen te registreren. Shambuyi 
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Bediol samen met Tatu Gustave en Tatu Kabasele zouden dan de mensen hun 

plaats toewijzen. En zo werd met volle moed begonnen aan de realisatie van 

de Site toegewijd aan Adrien Bokele, de Provinciale Minister van Leefmilieu 

met de financiering van Rotary Club Dilsen-Stokkem. Tegen 10 uur werden 

dan de autoriteiten verwacht. Op de eerste plaats Adrien Bokele, maar die 

liet zich vertegenwoordigen door de viceminister, verder de plaatselijke 

chefs, de verantwoordelijken van de RLCC en zijn leden waaronder heel wat 

concessiehouders. Dus om 10 uur werden de activiteiten tijdelijk gestaakt en 

schaarde iedereen zich rond de aankondigingsmuur die door de viceminister 

werd onthuld. Er waren de nodige toespraken vanwege de autoriteiten en 

vanwege de verantwoordelijke van RLCC, Père Mathieu Vudu. Het officieel 

gedeelte werd afgesloten met het planten van de nodige bomen door de 

meest prominente aanwezigen. Hierna ging iedereen weer aan het werk en 

tegen de middag had iedereen 108 m2 grond klaargemaakt en samen met de 

begeleiders 12 bomen geplant. In het kader van de Internationale Dag van de 

Boom werd iedereen getrakteerd op koffie en beignets. En vervolgens kreeg 

iedereen een vergoeding van 2400 FC per 12 geplante bomen. We waren dus 

weer een site rijker. 

 

De volgende ochtend werd het vervolgens verzamelen geblazen in Kanyuka 

ergens in een verloren hoek langs de weg van Kanyuka naar Lukonga. Daar 

hadden we een afspraak met de Kimbangistische gemeenschap. Deze hebben 

daar een gezondheidscentrum en een lagere school. En in het kader van de 

Internationale Dag van de Boom zouden er met de school 150 bomen worden 

geplant. Zij hadden geen enkele moeite gespaard om ons een groots welkom 

te bezorgen. Alle leerlingen waren gemobiliseerd en er werd gezongen en 

gezorgd voor de nodige acclamatie. Ook hier weer de gebruikelijke  

toespraken vanwege o.a. de verantwoordelijke van de Kimbangistische 

gemeenschap, de directeur van de school en door Mathieu Vudu, de 

verantwoordelijke van de RLCC. Vervolgens kon worden overgegaan tot het 

planten van de 150 bomen. Het terrein was vorige week al uitgepaald en 

klaargemaakt. Dus het planten van de bomen ging redelijk vlot, waarna 

iedereen werd uitgenodigd om een maaltijd te gebruiken in een van de 

zaaltjes van het gezondheidscentrum. En werkelijk deze mensen hadden geen 

moeite gespaard en maakten dankbaar gebruik  van deze gelegenheid om de 

autoriteiten te wijzen op de enorme slechte staat van de schoolgebouwen en 

de mannier waarop er diende te worden lesgegeven. De gebouwen staan 
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nagenoeg op invallen, verder volgen de leerlingen de lessen zonder enig 

meubilair. Het antwoord van de autoriteiten was nogal ontgoochelend. De 

autoriteiten verwezen naar hunne Profeet Kimbangu die ooit zou gezegd 

hebben dat iedereen zijn verantwoordelijkheid dient te nemen om zichzelf 

ten laste te nemen. Voor de rest was het een meer dan geslaagde dag. 

 

... 

Ondertussen had ik een uitnodiging gekregen vanwege Caritas om de 

volgende week, de eerste 3 dagen, nl. maandag, dinsdag en woensdag deel te 

nemen aan hun jaarlijkse evaluatie en programmatie 3 daagse en er werd 

nogal aangedrongen om zeker deel te nemen, want er werd van mij verwacht 

dat ik iets zou komen vertellen over het klimaat en de 

herbebossingactiviteiten waarmee we al een 10-tal jaren bezig zijn. Het 

atelier zou plaatshebben in Tshipanda  in de buurt van het Provinciaal Huis 

van Scheut en de belangrijkste vertegenwoordigers binnen de katholieke 

structuren waren uitgenodigd. Er waren dus heel wat abbés en ook heel wat 

vertegenwoordigers van christelijke communauteiten alsook een aantal 

leken. Onze bisschop Mgr. Madila was verontschuldigd en liet zich vervangen 

door de vicaris generaal Mgr. Lufuta. De eerste dag werd het nogal allemaal 

redelijk algemeen gehouden en werd de problematiek waarover het atelier 

zou gaan geschetst waarbij  de strijd tegen de klimaatswijzigingen duidelijk 

naar voren kwam. Klimaatswijzigingen die tot gevolg hebben dat de  

voedselzekerheid in het gedrang kan komen. Als we dan daar eens de 

toenemende bevolkingsgroei bijnemen, een Congolese bevolking die in 1960 

amper 19 miljoen mensen telde terwijl op de dag van vandaag de Congolezen 

met 77 miljoen mensen zijn. Uiteindelijk voorziet men dat voor de Kasaï 

provincie er nood zal zijn aan 1067000 ton maïs maar dat waarschijnlijk 

slechts de helft zal gerealiseerd worden. Met als gevolg nog meer 

ondervoeding e.d. Het heeft vooral te maken met het feit dat de maïs die in 

het begin van het seizoen A gezaaid werd zich onvoldoende heeft kunnen 

ontwikkelen omdat er in de maanden september en oktober 2014 veel te 

weinig regen is gevallen. En hierbij verwijst men naar het feit dat het klimaat 

danig aan het wijzigen is. 

... 

 

 

Tekst : Johan Venken 
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Wist je dat ... 
 

 

... alle papierophalers naar aanleiding van de 'week van de vrijwilliger' een 

fijne attentie kregen om hen te bedanken voor het vele werk dat ze 

onbezoldigd verrichten. 

 

... de 'Merci'-chocolaatjes zeer gesmaakt werden. 

 

... een groepje van 9 vrijwilligers en medewerkers op donderdag 19 maart 

heeft deelgenomen aan de Propere Stratenactie. 

 

... ze in Rekem weer een flink aantal kilometers straten hebben opgeruimd. 

 

... Jef en Eduard nog steeds gaan werken in het Medisch Integratiecentrum in 

Zwartberg. 

 

... de Telekern uit Hasselt elke week ergens een halve dag gaat helpen. 

 

... ze in het drugsverslaafdenhuis kleine herstellingen doen. 

 

... de Telekern uit Heusden nog steeds fietsen herstelt. 

 

... zo'n 700 sneldekpannen een tweede leven kregen in Wellen. 

 

... ongeveer 600 oude bakstenen verhuisd zijn naar Peer. 

 

... en tenslotte nog eens een 300 aarden pannen voortaan de regen over zich 

heen zullen krijgen in Sint-Truiden. 

 

... Jan Vereecken uit Berlare, die in een ver verleden nog met ons heeft 

meegewerkt, ons via Benny heeft laten weten de bezigheden van 

Telebouworde nog steeds te volgen via het Contactblaadje. 
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Over vrouwen 
 

Op 8 maart was het internationale vrouwendag. Ook in ons land stapten 

vrouwen op voor vrede en waardig werk, tegen geweld en armoede. En het is 

nodig want vrouwen krijgen het hard te verduren. Op wereldvlak is er een 

gigantisch probleem van ondertewerkstelling. Miloenen vrouwen overleven 

met kleine baantjes in de informele economie, als straatverkoopster 

bijvoorbeeld. Of ze hebben een deeltijdse baan, in een sector met lage lonen 

en grote flexibiliteit. Ze werken als huishoudhulp, meestal zonder contract en 

zonder sociale rechten. Ruim 70 procent van de armen op onze planeet zijn 

vrouwen, vaak alleenstaande moeders. Er is de gekende loonkloof, maar ook 

de pensioenkloof neemt toe. Zo'n 60 procent van de gepensioneerde 

vrouwen in ons land moet rondkomen met minder dan 1000 euro per maand. 

Uit onderzoek blijkt dat in ongeveer 80 procent van de gezinnen vrouwen de 

grootste verantwoordelijkheid dragen voor het huishouden, de opvoeding 

voor de kinderen en de zorg voor een ziek familielid. Opkomen voor de 

rechten van vrouwen is dus nog altijd heel hard nodig. 

 

En nu we het toch over vrouwen hebben, willen we niet alleen aandacht 

vragen voor hun rechten maar willen we ook heel speciaal 5 sterke vrouwen 

van Telebouworde bedanken voor het vele werk dat ze verrichten. 

 

Anne, Palmyre, Monique, Nathalie en Justine zijn onze vijf vrouwen die de 

winkel van de Sleutel be'vrouwen'. En ze doen dat geweldig goed. 

Ze sorteren, schikken en herschikken. Dozen en zakken vol kleren en 

schoenen gaan  stuk voor stuk door hun handen. Ze ontvangen onze klanten 

met een glimlach en  helpen hen waar nodig. Ze houden de administratie van 

de Sleutelkaarten bij en zorgen dat alles er telkens weer netjes bij ligt. Zij zijn 

het die ervoor zorgen dat 's winters de winterkleren klaar liggen en tegen de 

lente alles gewisseld worden voor de zomerse outfits. Deze vijf vrouwen 

houden onze winkel draaiende en dat het hele jaar rond. 

 

Anne, Palmyre, Nathalie,Monique en Justine, jullie verdienen een dikke pluim 

en een gemeend dankjewel ! 



9 

 

 
 

 

Anne 

Palmyre 

Monique 

Justine 

Nathalie 
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Familienieuws 
 

Overlijden 

 

Voorbij is lief en leed 

voorbij ook alle zorgen 

al wat je streed en leed 

is in Gods hand geborgen. 

 

Op 7 februari 2015 overleed mevrouw Florence Smeets, moeder van Jan en 

Winde Thijs. Jan en Winde hebben vroeger vele keren meegeholpen bij 

Telebouworde en Winde zorgt nog steeds voor de muzikale ondersteuning bij 

de herdenkingsviering voor onze overleden medewerkers. Florence werd 87 

jaar. 

 

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 juni 2015. 
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Agenda januari - april 2015 
 

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 

 

Zaterdag 9 mei 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 

 

Zaterdag 13 juni 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 

 

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

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 

 

Maandag 13 tot zaterdag 19 juli 2015 

Bouwkamp in Watou bij Poperinge 

 

Zondag 19 juli tot zaterdag 1 augustus 2015 

Bouwkamp in Heule 

 

Zondag 18 oktober 2015, 10u30 

Herdenkingsviering voor onze overleden medewerkers in Gellik 

 

 

 

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 

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 


