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Voorwoord
Beste lezer,
Op het moment dat we dit blaadje schrijven, straalt er buiten een heerlijk
lentezonnetje. Hoewel de wind nog wat frisjes is, voelen we allemaal de zalige
warmte van die heerlijke zonnestralen. Nu de natuur weer tot leven komt en
moestuiniers uit hun startblokken schieten, denken we ook al aan de
volgende zomermaanden. We nodigen jullie van harte uit om mee te komen
werken in Heule, West-Vlaanderen.
Maar we trekken ook naar het buitenland. Na een lange stilte ontvingen we
nieuws van Johan Venken. In Congo werkt hij met veel overgave verder aan
zijn herbebossingsproject in Kananga. Hij vertelt over zijn werkzaamheden en
de soms extreme weersomstandigheden. De klimaatopwarming is voor de
bewoners van Afrika geen dode letter, maar heel conreet voelbaar.
We vragen ook even jullie aandacht voor de groeiende kloof tussen arm en
rijk. Hier bij ons, maar zeker ook in armere ontwikkelingslanden. Armoede is
vaak structureler dan we denken.
En tenslotte kregen we van Jef Pannemans nog een mooi gedicht om
volgende maand, op moederdag, even bij stil te staan.
We wensen jullie nog veel leesplezier !
De redactie
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Nieuws uit het Zuiden
Johan Venken gaat nog steeds door met zijn herbebossingsproject in Congo.
We ontvingen van hem enkele uitgebreide verslagen waaruit we jullie stukjes
laten lezen. Wie meer wil weten, kan terecht op www.telebouworde.be waar
we de volledige verslagen zullen posten.
Verslag van maandag 23 november tot zondag 13 december 2015
De viering van de Internationale Dag van de Boom stond in deze periode in
het middelpunt van de belangstelling. Dit jaar was het voor de eerste keer dat
we konden rekenen op sponsoring via de commercie. We zouden kunnen
rekenen op de GSM operator Airtel die ons zou assisteren gedurende een
ganse week. En hun bijdrage was meer dan welkom.
...
De viering van deze Internationale Dag begon op maandag 30 november met
een senisibilisering via een lokale radio en het realiseren van verschillende
spandoeken die op verschillende plaatsen in de stad werden opgehangen.
Hetzelfde gebeurde ook de volgende dagen op dinsdag en woensdag met
enkele andere lokale radio’s. Op donderdag 3 december was er een
conferentie in de lokalen van de Centre des Jeunes.
...
Op vrijdag 4 december kon iedereen die een voertuig of een moto had zijn
reservoir laten vullen om deel te nemen aan een gemotoriseerde karavaan.
Het werd een niet onopgemerkte tocht natuurlijk ook dank zij de
aanwezigheid van de mensen van Airtel.
...
De laatste dag nl. zaterdag 5 december zou verzamelen geblazen worden in
Ntambue waar de site van de professoren van de ISP werd uitgekozen om
bomen te planten. Dit terrein werd al een week geleden klaar gemaakt door
de lokale bevolking... Een equipe van ORS samen met de lokale chef zou nl.
instaan voor het planten van de bomen... Daarenboven was het een hitte,
moeilijk te omschrijven maar gewoon niet om lang aan bloot gesteld te zijn.
Airtel had de nodige tentjes voorzien om de genodigden in de schaduw te
zetten. Voor de rest zaten we daar in volle savanne met geen enkele
bescherming in de omgeving. Airtel zorgde voor de ambiance, er waren de
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toespraken van hen die iets te zeggen hadden, de lokale chef kwam ook aan
het woord en in naam van de lokale bevolking mocht hij de nodige
geschenken in ontvangst nemen. Verder werd iedereen uitgenodigd om op
een speciaal klaar gemaakt terrein dicht bij de tentjes zijn eigen boom te
planten. Verder werd een bezoek gebracht aan het grote terrein waarop we
volop bezig waren met het aanplanten van de acacia’s. Maar de meesten
hielden het niet lang meer uit gezien de enorme hitte.
...
Andere berichten arriveerden ons vanuit Kinshasa. Daar had men te maken
met enorme regenval, zoveel dat het zorgde voor enorme overstromingen in
de stad. Volledige kwartieren van de stad zouden volledig van de kaart
geveegd zijn. Men had het over meer dan 35 doden. Ook uit andere streken
van het land, voordal vanuit Kisangani en ook Mbandaka kwamen er
berichten van enorme overstromingen met nog een onbekend dodental.
Maar ook bij ons in Kananga begon het tij te keren en werd het wisselvallig en
was het vanaf dinsdag nog maar alleen regen wat de klok sloeg. En ikzelf was
na die hete dag op Ntambue slachtoffer van een zware griep met zeer hevige
hoestbuien. Alle middelen werden aangewend om deze griep tegen het eind
van de week onder de knie te krijgen. En alsof dat nog niet genoeg was kreeg
ik er nog een malaria bij waardoor ik bijna twee weken buiten strijd was.
Maar zelfs zonder mij gaan de zaken hier bij ons gewoon verder zijn gang.
Namelijk in het kader van de financiering van de Stichting Kostverloren
werden in de week van de 10e december twee sites gerealiseerd nl. Site ‘Le
bon Berger’ en site ‘Jef Pannemans’. Via wat onderhandelingen met onze
plaatselijke chef hadden we wat bijkomende gronden kunnen krijgen wat ons
toeliet opnieuw bijkomende bossen te realiseren.
...
Alhoewel de eerste regens na het droge seizoen serieus op zich lieten
wachten, nl. pas op 23 september begint men nu stilaan te oogsten wat men
geplant heeft, vooral de maïs die gewoon van de kolf gegeten wordt is in
grote hoeveelheid op de markt aanwezig. Zeer opvallend ook in deze periode
heel veel ananas. Zeer grote vruchten, goed van kwaliteit en smaak en aan
zeer lage prijs.
...
In deze periode ging onze aandacht ook naar het bezoek van Paus Franciscus I
aan Centraal Afrika. Zo bezocht de paus vervolgens Kenia, Oeganda en ten
slotte de Centraal Afrikaanse Republiek. In de marge van de COP21 haalde hij
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regelmatig ook de problematiek van het leefmilieu aan. Gezien ik thuis geveld
zat door een serieuze griep had ik genoeg tijd om naar de radio te luisteren.
Het bezoek van Paus Franciscus I konden we bijna integraal volgen via Radio
Maria. Radio Maria is hier in Congo een enorme belangrijke zender geworden.
Het is zelfs een nationale zender. Met enorm interessante uitzendingen
...

Radiozenders zoals Radio Maria en ook Radio Okapi van de Monusco zijn van
enorm belang voor de Congolese bevolking en worden dan ook in hoge mate
beluisterd. En ook de actualiteit van de conferentie COP 21 die plaats had
konden we meer dan voldoende volgen via Radio Okapi, de zender van de
Verenigde Naties hier in Congo. Zij hebben in hun programma’s dagelijks een
rubriek betreffende het leefmilieu. En uiteindelijk was de COP 21 in Parijs een
succes. Zeer zeker als we weten hoeveel landen en partijen aan deze
conferentie deelnamen en die allemaal wel interesse hebben om te
voorkomen dat de opwarming van de aarde uit de hand loopt, maar al deze
landen en partijen moeten uiteindelijk toch ook denken aan hun eigen
belangen en die zijn dikwijls meer dan tegenstrijdig. Dit akkoord op zich dus is
zeer positief maar het is helemaal niet bindend en men kan er zich dan toch
wel enorm veel vragen rond stellen in welke mate het zal gerespecteerd
worden.
...
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De mensen op het terrein hebben het zelf nog maar een week geleden aan
den lijve kunnen ondervinden dat het allemaal veel sneller gaat en zal gaan
dan we denken. De mensen klagen hier meer en meer over veel te weinig
neerslag en de hitte. Een regenseizoen dat hier pas begint op 23 september
ipv 15 augustus. Daar tegenover is mijn bureau hier in Kapanda sinds die 23 e
september al voor de derde maal volledig onder water gelopen, terwijl het
vorig regenseizoen we dat maar een maal hebben moeten meemaken. Dus
minder neerslag in het algemeen, maar als het regent is het met enorme
grote hoeveelheden zoals het de voorbije weken gebeurde in de rest van RD
Congo en vooral in Kinshasa.
...
Via een debat dat we op Radio Okapi konden volgen was de bevolking zo
goed als unaniem om de Internationale Gemeenschap op te roepen opdat zij
zelf zouden komen zien op het terrein hoe dit geld duidelijk correct zou
kunnen gebruikt worden zonder dat het zou verdwijnen in de zakken van de
nationale en lokale politiekers. En men spreekt dat Congo verder in de
toekomst begunstigde zou kunnen worden van miljarden dollars in het kader
van de strijd tegen de klimaatsveranderingen gezien de grote oppervlaktes
aan woud die bescherming nodig hebben.
...
In ieder geval gaan wij ondanks alles gewoon door met onze activiteiten. We
proberen zo veel mogelijk ons steentje bij te dragen in deze maatschappij met
onze 25 jongeren die we associëren in onze activiteiten allerhande,
activiteiten in het kader vooral betreffende het leefmilieu. Het voorbije jaar
realiseerden we ongeveer 20 ha nieuwe bossen, kweekten we meer dan
60000 jonge boompjes. En dit dank zij de steun van jullie allen. Van harte
dank voor al die steun het voorbije jaar.
Vanuit Kananga
Tekst : Johan Venken

6

Wist je dat ...
... het dak in de Sleutel hersteld is.
... een tiental medewerkers en vrijwilligers wekelijks een of enkele dagen komen helpen in de Sleutel.
... we naar jaarlijkse gewoonte weer hebben deelgenomen aan de actie Propere Straten. Samen met een team van zo'n 10 personen hebben we vele
kilo's afval langs wegen en bermen opgehaald.
... nog beter zou het zijn als we helemaal geen afval meer langs de weg gooien.
... we in de paasvakantie opnieuw enkele dagen gaan helpen in de Saenhoeve.
... een groep enthousiaste vrijwilligers uit Munte in maart is komen helpen op
de papierophaling. Dankjewel aan Roland en de ganse ploeg !
... ook de Telekern in Hasselt zich wekelijks inzet om te gaan helpen met allerlei klusjes bij mensen die aan de rand van de samenleving staan.
... Jef en enkele medewerkers in Sint-Truiden zijn gaan helpen om de traphal
in een oud herenhuis te verven. Het huis zal dienst doen als inloophuis voor
kansarmen.
... Johan op de website de laatste versies van het Contactblaadje zet.
... we van Dennis bericht kregen dat hij heel blij is dat hij elke drie maanden
het Contactblaadje in zijn bus krijgt.
... ook anderen ons vragen om niet alles digitaal te sturen, maar de papieren
versie zeker nog te behouden.
... we dat met veel plezier zullen doen. De nieuwe printer staat klaar om alles
netjes voor jullie af te drukken.
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Ongelijkheid in de wereld
In deze editie van het Contactblaadje staan we even stil bij de toenemende
ongelijkheid in de wereld. En die ongelijkheid neemt extreme proporties aan.
Amper 62 mensen bezitten evenveel rijkdom als de armste helft van de bevolking wereldwijd. Het vermogen van die 62 superrijken is sinds de economische crisis met 44 % gegroeid. De armste helft van de bevolking streek gedurende de afgelopen 15 jaar slechts 1 % van de wereldwijde toename in rijkdom op. En dit terwijl in diezelfde periode de helft van de wereldwijde toename ging naar de rijkste 1 % van de bevolking. Dat zijn hallucinante cijfers.
Oorzaak van deze groeiende kloof is een economisch systeem met deregulering, privatisering en financiële ondoorzichtigheid. Dit maakt het voor de allerrijksten mogelijk om hun invloed te gebruiken en hierdoor een alsmaar groter deel van de econmische groei op te strijken. En dit ten koste van de armsten. Maar liefst 7000 miljard euro aan persoonlijke vermogens is weggestopt
in belastingparadijzen.
De gevolgen zijn immens. De belastinginkomsten die Afrikaanse landen hierdoor mislopen zouden volstaan om het leven van 4 miljoen kinderen en
200 000 moeders te redden. De belastingontwijking door multinationals en
superrijken kost ontwikkelingslanden naar schatting minstens 156 miljard
euro per jaar. Geld dat deze landen goed zouden kunnen gebruiken om een
kwaliteitsvolle gezondheidszorg, een pensioensysteem en degelijk onderwijs
te organiseren.
De politiek heeft de sleutels in handen om het econmische en financiële systeem te hertekenen en zo economische ongelijkheid weg te werken. Alleen op
die manier kan armoede bestreden worden, zowel hier bij ons als in het zuiden. Iets waar wij alleen maar achter kunnen staan.
Bron : OXFAMsolidariteit
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Uitnodiging bouwkamp
In juli 2016 trekken we er weer op uit om onze handen uit de mouwen te steken in het verre West-Vlaanderen. We gaan er werken voor de vzw Oranjehuis, meer bepaald voor de 'Heerlijkheid van Heule', jullie intussen allen bekend. Voor wie het toch niet weet is er de website : www.heerlijkheidvanheule.be
We zullen er werken van 10 tot 24 juli onder de deskundige leiding van onze
dierbare Jef. Voor Jef wordt het zijn laatste grote zomerbouwkamp ...
Wie nog niet weet wat te doen in het bouwverlof : Heule is 'the place te be' !
Een greep uit ons aanbod :
















veel vriendschap
veel werk
veel plezier
veel gezweet
een gastvrij ontvangst
een gezellige sfeer
veel beweging (een stappenteller is overbodig)
zon én regen
wind en wolken
misschien een zomeronweer
een zwembad in de onmiddellijke nabijheid
westvlaams dialect
makkelijk te bereiken via het openbaar vervoer
plattelandsrust en toch vlakbij wereldstad Kortrijk
en nog zoveel meer ...

Wie zin heeft om de hele periode of enkele dagen met ons mee te komen
werken, graag contact opnemen met Jef (089/71.56.87) zodat we duidelijke
afspraken kunnen maken i.v.m. met vervoer en slaapmateriaal.
Tot dan !
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Bezinning
Onze moeder, puur natuur.
Wat je aan je moeder kunt vragen,
vraag dat niet aan een ander.
Alles kan je aan je moeder vragen.
Wat zij zelf niet heeft, gaat ze voor je halen.
Vanaf het eerste cel-moment heeft ze al alles
wat ze zelf kan missen aan jou gegeven.
Daarvoor en alleen daarvoor is ze moeder,
niemand en niets kan dat zoals een moeder.
Moederliefde kost niets, doet zelfs geen pijn.
Behandel ze dan ook als een festijn.
Je zult nooit kunnen teruggeven
wat je van haar hebt gekregen.
Dankje, moeder.
Tekst : Jef Pannemans

Familienieuws
Geboorte
Iedere geboorte
is een boodschap van liefde,
een glimlach voor het leven.
Op 5 december 2015 werd Linde geboren, dochtertje van Erik Van Crombrugge en
Griet Van Causbroeck. We wensen de jonge ouders een mooie toekomst toe !
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Agenda april 2016 - juli 2016
Zaterdag 9 april 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 14 mei 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 11 juni 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 9 juli 2016, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zondag 10 juli 2016 tot zaterdag 24 juli 2016
Bouwkamp in Heule - contacteer Jef Gerets (089/71.56.87)

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 juli 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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