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Voorwoord

Beste lezer,

Gelukkig nieuwjaar ! Daar kunnen we alvast mee beginnen. Maar wat 
betekent dat eigenlijk ? Alleen geluk op nieuwjaarsdag  of een heel jaar lang ? 
En wat is geluk ? Wanneer zijn we gelukkig ? Er zijn al vele boeken over 
geschreven en al vele discussies over gevoerd en we zijn tot de conclusie 
gekomen dat we er niet uitgeraken. Dat het voor elk van ons verschillend is en
dat we niet altijd en overal geluk kunnen hebben, want dat elk van ons wel te 
maken krijgt met groot of klein verdriet. Kortom : we weten het niet :-)

En toch wensen we je een gelukkig 2016.  Een jaar waarin we elkaar mogen 
ontmoeten in de Sleutel, waarin we samen mogen werken aan een betere 
wereld. Een jaar vol vriendschap, gemeende inzet en dankbaarheid. Een jaar 
om samen te lachen en plezier te maken en moeilijkheden te overwinnen. 
Een jaar waarin we elkaar helpen en begrijpen.  Want volgens ons is het dat 
wat ons gelukkig maakt. Er samen iets moois van maken!

Veel leesplezier !

De redactie 
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OPROEP

Hé! Pssst... In 2016 staat er iets te gebeuren, we
hebben jullie hulp nodig. We zijn op zoek naar jullie

email adressen.

Kunnen jullie allen voor 31 januari 2016 een email
sturen naar het volgende email adres:

info@telebouworde.be. Zet in de mail ook even je
naam en  je adres zodat we de gegevens in onze

database kunnen actualiseren.

Wordt vervolgd...

mailto:info@telebouworde.be


Bezinning

Iets goed doet wonderen

Zou de wereld niet beter zijn
als iedereen zou zeggen
ik weet iets goeds van jou
en gewoon, mij doet dat goed.

Zou 't niet fantastisch zijn
als elke handdruk zou zeggen
van harte en oprechte gemeend
zeg, ik weet iets goeds van jou.

Zou 't leven niet heerlijk zijn
als men meer op het goede letten zou
want werkelijk, bij al 't kwaad
er is zoveel goeds in mij en jou.

Zou 't niet een fijne houding zijn
als iedereen denken zou
jij weet iets goeds van mij
en ik weet iets goeds van jou.

Wonderen zijn nog niet de wereld uit
spreek daarom deze woorden dikwijls uit.

Tekst : Jef Pannemans
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Verslag bouwkamp Heule 

In de vorige editie konden jullie al lezen hoe onze bouwkampers bergen werk 
hebben verzet in Poperinge. Aansluitend trokken ze naar Heule bij Kortrijk om 
ook daar met veel werkijver te helpen bij de 'Heerlijkheid van Heule'. Lees met
met ons het relaas van Jef Pannemans.

Vanuit Poperinge trok de groep naar Heule waar Jef P. op zondag 19 juli ook 
arriveerde. Stan vertelde al onmiddellijk waar hij de Jupiler koud zou zetten.
Maandag stroomde stilaan een ganse bende de binnenkoer op. Ook Eddy 
Roemans en zoon vanuit Rekem (een oude bekende voor Jef G.). We zaten 
snel met 30 personen rond de tafel.

De grote opdracht : Den Ast (eest = droogplaats), aan de buitenkant 
geklasseerd, de binnenkant bestaande uit 3 drooghagen, uitbreken en 
ombouwen naar 2 niveaus voor een appartement en een zaal.
Jef G. mocht de plannen bestuderen want uitbreken geeft risico's op breuken.
Vrij snel liepen enkele personen in witte pakken met masker rond om op de 
bovenverdieping stof te ruimen.
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Geert kende snel zijn opdracht : stoepen in visgraat herstellen en de kuip van 
Den Ast een grondige opknapbeurt geven. De rest kon helpen om Den Ast 
leeg te maken. Roep Dennis erbij en je hebt op 2 dagen een container vol. De 
specialiteit van Jef G. kwam dadelijk naar boven. Trappen maken in beton. 
Vier per dag. En natuurlijk zodra ze droog zijn ook plaatsen en klaar. Zo kwam 
de trap snel naar de eerste verdieping. Jef P. heeft hem wel in de 2e week in 
de steek gelaten, die zat thuis met andere opdrachten. Eddy en zoon 
(opleiding metselschool) werden ingezet om het terrein rond het kampvuur 
terug in orde te brengen en nadien met Jef G. trappen te plaatsen.

Roemans Eddy ging ook huiswaarts op vrijdag 24/07. Een grote verrassing 
kwam van Dennis.  Sleuven graven is zijn specialiteit (hij had zijn materiaal 
ook bij), maar in Heule liet hij 't mes in 't varken steken. Het was ook veel te 
hard, gelijk had ge Dennis. Valentijn was tuinman van dienst. Hagen scheren, 
geef maar op, hij kijkt niet op 100 m.
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's Avonds zorgde Stan toch voor het geven van een pluim of letter van de dag 
(om te zetten in de weggeefwinkel) en voor ontspanning. Donderdagavond 
rond het kampvuur hebben we uitleg gekregen over Den Ast - het drogen van 
witloofwortels tot chicoreibonen. Het erfgoed afbreken was zonde volgens de 
Limburgers. Jef G. wist nadien te vertellen dat de plannen zouden veranderen.

De activiteiten van de mensen uit de streek werden door Stan begeleid 
(poetsen, opruimen, tuinieren). Over de 2e week kan ik niet veel zeggen, 
alleen dat het afdak voor de bijen werd afgewerkt, er werden aanpassingen 
gemaakt aan de regenafvoer, enz...
Maar ik heb van Stan telefoontje gehad om te laten weten dat hij tevreden 
was, idem van Jef G.

Tot slot mogen we zeggen dat wij zeer tevreden zijn over de kookdames. Dat 
was een heerlijke verzorging. We waren weer op bivak, buiten smullen van 
een goed gedekte tafel. Dit was bouwkampjaar 49 voor Jef G. Wat gaat jaar 50
woren. 't Zal wel speciaal moeten zijn ...

Tot weerziens !

Tekst : Jef Pannemans
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Wat is armoede ?

"Een  toekomst zonder armoede". Dat is de slogan van de jaarlijkse campage 
van Welzijnszorg, een vereniging die de strijd aangaat tegen armoede en uit-
sluiting. En het is nodig, want in ons kleine 'rijke' landje leeft 1 op 7 mensen in
armoede. Dat is meer dan 1.6 miljoen mensen, goed voor 15.1 % van de be-
volking. In Vlaanderen ligt dat cijfer op 9.8 %, in Brussel tussen 27 % en 40 %. 

Armoede betekent het ontbreken van kansen, niet kunnen of mogen mee-
doen, er niet bijhoren. De ene uitsluiting brengt de andere met zich mee. Wie 
geen auto heeft en is aangewezen op het openbaar vervoer, heeft minder 
kansen op de arbeidsmarkt. Wie in een te kleine woning leeft, heeft geen 
plaats om zijn huiswerk te maken. De uitsluitingen in  de verschillende levens-
domeinen zijn allemaal met elkaar verweven. Het is een web waar je niet zo-
maar uit kunnen ontsnappen.

Huisvesting is een van die domeinen in het armoedeweb. De huurprijs van 
een woning neemt vaak een grote hap weg uit het gezinsbudget. Maar het 
heeft ook invloed op hoe je je voelt. In een kleine woning met schimmelplek-
ken op de muren zal je niet gemakkelijk vrienden uitnodigen. Vochtproble-
men, een gebrek aan verwarming en ventilatie hebben ook een negatieve in-
vloed op de gezondheid van de bewoners.

Mobiliteit is nog zo'n domein van het armoedeweb. Een grote groep mensen 
heeft dageljks te maken met vervoersarmoede. Voor wie het niet breed heeft,
is een eigen auto niet altijd haalbaar. Maar soms kan het niet anders omdat 
men anders niet op het werk geraakt en dan weegt dit erg zwaar door op het 
gezinsbudget. 

Maar ook vrije tijd, onderwijs en sociale contacten zijn domeinen in het ar-
moedeweb. Armoede is dus een complexe problematiek waar pasklare ant-
woorden niet bestaan. Telebouworde probeert zijn kleine steentje bij te dra-
gen door het ter beschikking stellen van kledij, huisraad en meubelen. Want 
alle beetjes helpen en daar willen we met z'n allen samen aan werken. Werk 
jij met ons mee ?
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Wist je dat ...

... Telebouworde sinds kort een eigen facebook pagina heeft :
https://www.facebook.com/Telebouworde.  Kom gerust een kijkje nemen !

... we dankzij onze vrijwillige medewerkers er in geslaagd zijn om ook in 2015 
alle papierophalingen tot een goed einde te brengen.

... we hen daar heel erg voor bedanken en ze begin januari een pakje mogen 
verwachten als dank voor hun inzet !

... er gemiddeld 34 helpers zijn bij elke papierophaling.

... voor 2015 komen we aan een totaal van 2240 uren ! En allemaal vrijwillig !

... we zijn gaan helpen in Rekem om het centrum Molenberg klaar te maken 
voor de opvang van vluchtelingen.

... Michael anderhalve dag in de week komt helpen in de sleutel als vrijwilliger
om allerhande kleine herstellingen te doen.

... het achterste gedeelte van de Sleutel een nieuw dak heeft gekregen met 
extra isolatie.

... in Opgrimbie het papier wordt opgehaald door de fanfare en de Poolse ge-
meenschap die elkaar afwisselen.

... Valentijn en Dennis staan te popelen om weer op bouwkamp te gaan.

... Marie-Rose kaarsen en kalenders van Bond Zonder Naam heeft verkocht in 
de Sleutel.
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Dankbare herinnering aan Mathieu

Van heel wat medewerkers hebben we al afscheid moeten nemen. Nu is ook 
Mathieu Aelbers onverwacht van ons heengeegaan.

Mathieu heeft vele keren meegewerkt aan bouwkampen. Een bouwkamp wat 
ik mij goed kan herinneren was in 1976  in Jabbeke waar Mathieu al het 
bekistingswerk voor zijn rekening heeft genomen.

Vele jaren is hij ook komen helpen bij de papierophalingen. En toen we nog 
geen stapelruimte hadden voor de meubelen hebben we meubelen mogen 
stockeren in de schuur bij Mathieu.

Mathieu is ook de vader van Leen en Peter die alle twee ontelbare kampen 
met ons mee hebben gewerkt en papier opgehaald. Leen was maar 14 jaar 
toen zij 3 weken mee werkte aan Huize Lieve Moensen.

Wij zijn heel dankbaar voor alles wat Mathieu gedaan heeft voor 
Telebouworde en de vele projecten.

Wij zeggen dank voor alles en bidden voor zijn familie dat ze troost en steun 
mogen vinden bij elkaar.

Tekst : Jef Gerets
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Familienieuws

Overlijden

Er is een schakel
die de dood niet kan verbreken.
Liefde en herinnering
leven altijd voort.

Op 17 december 2015 is Mathieu Aelbers onverwacht overleden. Hij is 73 jaar
geworden. Mathieu is vele jaren mee op bouwkamp gegaan en heeft vele 
keren meegeholpen bij papierophalingen. 

Telebouworde Limburg biedt de familie zijn Christelijk deelneming aan.

Bezinning

Als al die trouwe vrienden blijven 
Gelovig met elkaar vergroeien
Gaan goed’ intenties bovendrijven
Blijft Liefde levenvullend boeien

Heeft Jezus aan een kruis gebeden
Verlaat mij niet, u wil geschiedt
Zo biedt Hij nog zijn lieve vrede.
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Al hoort bij aards bestaan het lijden
Zo tijdgebonden broos als dromen.
Voert droefheid en wat kan verblijden
Langs oevers van oeroude stromen...

Daaraan vergapen wij ons niet
Want zo verbonden met het heden
Biedt afscheid nemen geen verdriet

Klem Bellinckx



Agenda januari 2016 - april 2016

Zaterdag 9 januari 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 13 februari 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Vrijdag 4 maart 2016 in de Sleutel in Neerharen, 19u30
Algemene Vergadering

Zaterdag 12 maart 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 9 april 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Steunen ?

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

Contactblaadje voor en door jullie !

Dit Contactblaadje is er voor jullie en door jullie ! Heb je een mooie 
bezinningstekst, een weetje of een verslag van een of andere activiteit van 
onze vereniging ? Dan mag je ons deze bezorgen via  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 2016.
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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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