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Voorwoord
Beste lezer,
De zomervakantie is begonnen. Voor sommige kinderen begint een heerlijke
periode van veel spelen en geen huiswerk. Anderen laten tranen omdat ze
hun vriendjes lange tijd niet meer zullen zien. De grotere onder hen zijn blij
dat de examens voorbij zijn alhoewel voor sommigen het vooruitzicht van een
tweede zit hen somber kan stemmen. Voor hun ouders en al die andere
volwassenen gaat het leven verder op zijn gewone ritme.
Stilzitten zit er voor Telebouworde zeker niet bij. Jef en zijn medewerkers
trekken deze maanden naar West-Vlaanderen om er mee te werken bij de
renovatie van twee boerderijprojecten die zich inzetten voor een warme
samenleving waarin iedereen recht heeft om zich te ontplooien en te
ontwikkelen al naargelang zijn mogelijkheden. We wensen hen alvast veel
werkplezier en vriendschap toe !
In dit blaadje kan je ook lezen over het Medisch Integratiecentrum in
Zwartberg waar Telebouworde letterlijk zijn steentje heeft bijgedragen om
het project te realiseren. Al 15 jaar zetten ze zich in om gezondheidszorg voor
iedereen toegankelijk te maken. Ze mogen trots zijn op hun werk !
Last but not least kunnen we jullie meedelen dat we sinds eind april 2015 een
nieuwe voorzitter hebben. Nestor Jaspers volgt Johan Engelen op en zal vanaf
nu zijn taken overnemen. Adieu Johan ! Welkom Nestor !
Nog veel leesplezier.
De redactie
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Een woordje van de nieuwe voorzitter
Op 29 april 2015 heeft Nestor Jaspers de taken van Johan Engelen
overgenomen als voorzitter. Johan was voorzitter van Telebouworde van 2002
tot 2008 en van 2010 tot 2015. De grote afstand tot de thuisbasis maakte het
voor Johan te moeilijk om de bezigheden en werkzaamheden in de Sleutel te
kunnen opvolgen. We willen Johan heel erg bedanken voor zijn vele jaren inzet
voor onze vereniging en we zijn er zeker van dat we nog van hem zullen
horen.
Nestor neemt vanaf nu dus zijn taken over. Nestor zat al enige tijd in de
algemene vergadering en de bestuursraad. We heten Nestor hartelijk welkom
en hopen de volgende jaren op een fijne samenwerking.

Het is voor mij als 16-jarige begonnen. Toen heeft Jef Gerets mij
meegenomen naar een bouwkamp in Hasselt voor de verbouwing van een
woonkamer voor geplaatste kinderen (Rosa). Ik weet het nog heel goed. Er
stond een enorme grote kerk en ze waren het Cultureel Centrum Hasselt aan
het bouwen. Van het Sint-Katarinaplein was er in die tijd nog helemaal geen
sprake. Het Bouworde-virus had mij te pakken en ik heb daarna dan nog
verschillende bouwkampen mee gewerkt : Horensberg, Genk, Jabbeke en
Hove.
Ik ben ook mee naar Duitsland gegaan om de legerbarak af te breken en
daarna mee op te bouwen als de Sleutel in Neerharen.
Verder heb ik verschillende jaren meegewerkt bij de Telebouwordekern van
Hasselt. Samen met een goede ploeg elektriciens hebben we vele uren
gesleten op de Kalei en Huize Lieve moenssens. Het was een fijne ploeg
gepensioneerde en nog werkende NMBS-mannen en onder leiding van Jan
Reyskens ging het er altijd vrolijk aan toe.
Als nieuwe voorzitter van Telebouworde Limburg wil ik graag meewerken aan
een warme en degelijke vereniging waarin we samen iets kunnen betekenen
voor hen die het moeilijker hebben.

Nestor Jaspers, voorzitter Telebouworde Limburg
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Bezinning
Zomerfeest
De zomer viert haar vreugefeest
En ieder is genoodWant plaats is er voor iedereen,
De wereld is zo groot!
Naar rang of stand wordt niet gevraagd,
Ook niet naar eer en geldAlleen een frisse blijde zin,
Daar is men op gesteld.
De leeuw’rik en de nachtegaal
Die zingen blij een lied
En hun gekweel wordt begeleid
Door ’t fluis ’trend riet.
Hier ligt een kleurig bloemtapijt,
Daar een gouden duinerandDe golven vormen een fraai ballet
Langs heel het brede strand.
De zoel wind die fluistert zacht
Iets liefs in ieders oor….
Maar velen, ach, verstaan het niet,
Voor hen gaat veel teloor.
Doch wie gevoel voor ’t schone heeft
Geniet daarvan het meest
En neemt met dankbare vreugde deel
Aan ’t blijde zomerfeest!
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Medisch Integratie Centrum Zwartberg
In het Medisch Integratie Centrum in Zwartberg maken vele vrijwillige handen
het mogelijk om gezondheidszorg te bieden aan allen die het nodig hebben.
Ook zij die het financieel moeilijk hebben of voor wie de taal soms een grote
drempel is. Jef en zijn kompanen zijn er al vele uurtjes gaan helpen bij de
verbouwingen. Evi van het MIC schreef naar aanleiding van hun 15-jarig
bestaan een tekst die we met onze lezers van het Contactblaadje mogen
delen.

15-jarige viering ‘Medisch Integratie Centrum’ - Zwartberg
15 jaar geleden werd de eerste hand gelegd aan het ‘Medisch Integratie
Centrum vzw’ (MIC) en dit door de vrijwilligers van Telebouworde.
Het centrum zelf is gelegen op Torenlaan 15 in de wijk Zwartberg te Genk en
heeft als doel een betaalbare eerstelijnsgezondheidszorg te verstrekken met
speciale aandacht voor medische, sociale, psychologische of pedagogische
problemen en dit vanuit een pluralistisch perspectief met respect en
waardering voor ieders geloofsbetuiging en cultuur.
Binnen het Medisch Integratie Centrum zijn er een aantal doelstellingen terug
te vinden:
1. Tegemoetkomen aan de nood aan toegankelijke geneeskunde in een
kansarme migrantenwijk.
De patiënten worden verzorgd aan terugbetalingstarieven, zonder remgeld,
en voor mensen die het financieel heel moeilijk hebben is er het “derdebetalers-systeem”.
2. Een kwalitatieve geneeskunde met tijd en aandacht voor de patiënt als
persoon en zijn sociale omgeving.
3. Een samengaan of “integratie” van klassieke en complementaire
geneeskunde. Naast de klassieke geneeskunde, zoals huisartsgeneeskunde en
kinesitherapie, worden er ook alternatieve vormen aangeboden. Deze zijn
acupunctuur, homeopathie en osteopathie.
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4. De VZW is gedragen door patiënten en vrijwilligers die inspraak hebben in
het beleid via de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Daarnaast
staan de vrijwilligers in voor het onthaal, de permanentie en de administratie.
Dankzij de vrijwilligers van Telebouworde en de vrijwilligers van het mic kon
bovenstaande droom werkelijkheid worden. Iedere zaterdag gedurende
ongeveer een jaar stonden Jef Gerets en zijn ploeg paraat voor de bouw- en
verbouwwerken. Ondertussen zorgden Jan Reyskens en zijn ploeg voor de
electriciteitswerken en een groot deel van de sanitaire voorzieningen. En dit
dankzij ook gebruik te maken van gerecycleerd materiaal.
’s Morgens om 8 uur lag het zelf gehakte hout reeds klaar om de kachel aan
te steken en was eenieder klaar om met volle moed aan zijn taak te beginnen.
Verder werd er ’s middags door de vrouwelijke vrijwilligers van het mic
gezorgd voor een warme maaltijd. Eerst in de achterkamer van het
woonhuis, nadien werd er een beurtrol afgesproken onder de vrouwen om
een warme maaltijd langs te brengen.
Zo werd er vanuit een oorspronkelijke mijnwoning een waar medisch
centrum gebouwd waar tot op de heden dagelijks patiënten de deur passeren
voor medische hulpverlening, vrijwilligers de telefoonpermanentie op zich
nemen en 4 dokters, een kinesist/osteopaat, voetreflexoloog en 2
maatschappelijk werkers hun dagelijkse taak kunnen uitvoeren.
Door de toenemende groei van het centrum werd enkele jaren geleden de
beslissing genomen om een nieuw woonhuis aan te kopen op Torenlaan 19
om deze wederom te laten ombouwen tot een medisch centrum.
Ook nu kunnen we rekenen op Jef Gerets en zijn team om deze renovatie tot
een goed eind te brengen.
Bij deze willen we hem en Telebouworde dan ook hartelijk bedanken voor
hun inzet en doorzettingsvermogen en dit vanaf de allereerste afbraak en de
allereerste steenlegging.

Tekst : Evi Cosemans
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Wist je dat ...
... Michel vakkundig een vierkante meter bak heeft gemaakt om vooraan in
de Sleutel bloemen in te planten.
... Aziz specialist is in het pletten van groente en drank blikken die door Benny
bezorgd worden.
... Jo niet te kloppen is in het sorteren van plastic kurken, kroonkurken en
kurken stoppen (wijnflessen).
... Jos de stille secure sorteerder opruimer is die drie voormiddagen per week
komt helpen.
... op het vroegere terrein van de scouts druivelaars en bessenstruiken
aangeplant zijn.
... tegen de betonplaten omheining zonnebloemen zijn aangeplant.
... er een stukje groententuin is.
... Eduard op 13 juni 68 jaar geworden is en hij toch nog altijd mee komt
werken.
... we nog een jarige onder ons hebben : Albert heeft 50 kaarsjes mogen
uitblazen. Proficiat Albert !
... er op de Sleutel zo'n 20 verschillende materialen gesorteerd worden
gaande van glas, ijzer, plastiek, karton, isomo tot elektrische kabels,
batterijen en elektro, plastiek dopjes voor de hulp van blindegeleidehonden,
kroonkurken voor het natuurhulpcentrum, kurkenstoppen voor Christoforus
in Munte, ...
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Gedoe met computers
Jef Pannemans stuurde ons een tekst voor het Contactblaadje. Het gaat over
oud worden in onze moderne tijden waarin alles wordt gedigitaliseerd en de
technologie sneller verandert dan je eigen schaduw. Maar niet alleen voor wie
ouder wordt is de digitalisering soms een hoge drempel. Ook voor wie jonger
is en het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen is het niet
gemakkelijk om mee te kunnen. Want die nieuwe technologieën zijn vaak erg
duur terwijl de maatschappij het bijna als vanzelfsprekend vindt dat iedereen
onbeperkt toegang heeft tot internet en sociale media.

Oud worden in deze tijd
Het is gewoon niet voor te stellen.
Je moet met een mobieltje bellen.
Je kunt er ook een tekst op lezen.
Je moet altijd bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon
met een doodgewone telefoon.
Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen.
Daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij, achter jou zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt er geen geld netjes voor je geteld.
Want dat is tegen de cultuur, nee, je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent, anders krijg je vast geen cent.
Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren.
Allemaal voor jouw gemak, heb je alles onder dak.
Niemand die er ooit naar vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg.
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Man, man, man, wat een geploeter, alles moet met een computer.
Anders sta je in uwen gilé, op www, punt be.
Vind je alle informatie, wie behoed je voor frustratie.
Als dat ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft, je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee, het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd.

Tekst : Jef Pannemans

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 september
2015.
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Familienieuws
Geboorte
Net een onbeschreven boek,
na een aantal jaren
gaat het naar zichzelf opzoek.
Nog wat jaren later,
weet ik dat het zijn weg wel vindt.
En dat is het mooiste van het leven.
Een kind..
Op 15 juni 2015 werd Pieter geboren, kindje van Jan Stegen en Linda Pollaris
en broertje van Hanne en Sander †. Jan heeft vroeger vele bouwkampen met
ons meegewerkt en komt ook nu nog regelmatig helpen bij de
papierophalingen. We wensen het jonge gezin nog een mooie toekomst toe.

Overlijden
Er is een schakel
die de dood niet kan verbreken.
Liefde en herinnering
leven altijd voort.
Met verdriet melden we jullie het overlijden van mevrouw Angèle Ramakers,
schoonmoeder van Guy Paenen. Guy is al vele jaren bestuurslid van
Telebouworde en kent de werking van onze vereniging door en door. Ook op
de papierophalingen is hij een vaste kracht.
Telebouworde Limburg biedt de familie zijn Christelijk deelneming aan.
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Agenda juli - oktober 2015
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
Zaterdag 8 augustus 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 12 september 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 10 oktober 2015, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zondag 18 oktober 2015, 10u30
Herdenkingsviering voor onze overleden medewerkers in de kerk van 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
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