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Beste lezer, 
 
Bij het drukken van dit blaadje zitten we in de laatste rechte lijn naar Pasen. 
De veertigdagentijd is een periode van inkeer en bezinning. Van vasten en 
solidariteit. We willen even blijven stilstaan bij het woordje "solidariteit" want 
het is gemakkelijk uitgesproken, maar blijkt in de realiteit niet altijd zo 
eenvoudig. 
 
 
Solidariteit is niet iets van nu eens wel en dan weer niet. 
Het is niet een jasje dat je bij gelegenheid eens kunt aantrekken. 
 
Het is niet iets dat afhangt van de zin of van het moment of van de zin van het 
moment. 
 
Solidariteit is een levenshouding, 
iets wat je hele manier van leven doordringt. 
 
Je staat ermee op. 
En soms kun je er niet van slapen. 
 
 
Bij Telebouworde Limburg blijven we gaan voor solidariteit. Voor hen die het 
nodig hebben, hier en in het zuiden. We hopen dat we daarbij ook kunnen 
blijven rekenen op jullie ... solidariteit. 
 
Een zalig Pasen aan allen! 
 
 
 
De redactie 
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Zo kan het weer Pasen worden tussen mensen. 
 

Mensen altijd zachtmoedig benaderen, 
zoiets als de lente doet. 
Dat is wat de wereld nodig heeft. 
 
Mensen een thuis schenken, 
zoiets als de vogels die een nest bouwen. 
Dat is wat de wereld deugd doet. 
 
Mensen de goede richting wijzen, 
zoiets als een kompas doet onderweg. 
Dat is wat de wereld nodig heeft. 
 
Mensen woorden van houvast toespreken, 
zoiets als stapstenen in het moeras doen. 
Dat is het wat de wereld deugd doet. 
 
Zo kan het weer Pasen worden tussen mensen. 
Zo zal het weer lente worden in de wereld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: okra.be  
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Op vrijdag 17 maart heeft onze vereniging opnieuw deelgenomen aan de 
zwerfvuilactie. Een ploeg van 11 mannen en vrouwen stond die 
vrijdagochtend klaar om ongeveer 20 kilometers straten en wegen afvalvrij te 
maken. Sommigen onder hen trokken op weg met de tractor of camionette. 
Anderen gingen per twee langs de straten met een vuilniszak om alle 
papiertjes, blikjes, plastic en peukjes te verzamelen. De financiële vergoeding 
die we hiervoor in ruil kregen kunnen we goed gebruiken om de werking van 
de Sleutel draaiende te houden en het project van Johan Venken verder te 
kunnen blijven ondersteunen. 
 

Dank aan alle vrijwilligers die meededen aan deze 
lenteschoonmaak! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot nog een kleine bedenking. Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn, 
zo'n zwerfvuilactie. De hoeveelheid opgehaald afval was weliswaar minder 
dan de vorige keren, maar toch ... Afval hoort in de vuilnisbak of in de 
container en niet langs de weg of onder een struik! Doen jullie met ons mee? 
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Telebouworde Limburg kennen we vooral van de werking in de Sleutel en de 
activiteiten van Jef Gerets en zijn ploeg in Limburg en ver daarbuiten. Maar 
ook in Hasselt is er een Telekern en met SIBO Heusden onderhouden we nog 
steeds warme contacten. 
 
 
De Telekern van Hasselt staat onder leiding van Jan Reyskens. Zij gaan 
voornamelijk helpen en klusjes uitvoeren in en rond Hasselt. Zo zijn ze nog 
niet lang geleden gaan verven in de Wereldwinkel in de Dorpsstraat. Ze 
helpen bij verhuizingen en ook het CAD doet al eens een beroep op hen. In 
Hasselt werken ze ook nauw samen met de vzw Vriendschap, die het sociaal 
restaurant "Klavertjevier" open houdt. 
 
 
Ook in Sibo Heusden zijn ze nog steeds actief. Ze werken nauw samen met 
Sint-Vincentius Heusden. De bouwgezellen uit Heusden hebben in het 
verleden vele keren geholpen tijdens bouwkampen en ook bij de 
papierophalingen zijn ze vele jaren een belangrijke steun geweest. 
In het ontmoetingscentrum De Bark, onder leiding van Johan van Eetvelde, is 
er nu al enkele jaren een asielcentrum dat uitgebaat wordt door het Rode 
Kruis. De bouwgezellen van Sibo zorgen voor het herstellen van fietsen voor 
de bewoners en op woensdagnamiddag nemen ze de kinderen die in het 
centrum verblijven al eens mee op een tochtje met paard en kar. Het Boshuis, 
waar de voorbije jaren een onthaal was met mogelijkheid tot ontmoeting, 
wordt op dit moment gerenoveerd. 
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Kinderarmoede is een groter probleem dan we denken. In België leeft bijna 1 
op 5 kinderen in een gezin met een inkomen onder de armoederisicogrens. 
En dat aantal neemt toe. De armoede kan iedereen treffen, ongeacht 
huidskleur of nationaliteit. Terwijl het armoederisico van 65-plussers in de 
loop der jaren is gedaald, nam het bij kinderen sterk toe. Sommigen lopen 
een hoger risico om in armoede terecht te komen: kinderen in 
eenoudergezinnen, kinderen in gezinnen met drie of meer kinderen, kinderen 
van laagopgeleide ouders of waarvan de ouders geboren zijn in een ander 
land. Het risico schiet nog verder de hoogte in voor kinderen in een gezin 
waar niemand werkt. 
 
Aan de basis van armoede liggen veel verschillende redenen. Soms is 
armoede al  lang een probleem in het gezin, maar het kan ook heel snel gaan. 
Wie het vandaag nog goed heeft, kan morgen al in de problemen geraken 
omdat een bedrijf failliet  gaat, iemand zijn werk verliest, ouders scheiden of 
iemand plots ernstig ziek wordt. 
 
Hoe zit het in Limburg? Volgens cijfers van Sint-Vincentius steeg de vraag naar 
hulp in Limburg met bijna 5 procent. Steeds meer gezinnen doen een beroep 
op de voedselpaketten die uitgedeeld worden. Genk spant daarbij de kroon. 
Het aantal kinderen tot twaalf van Genkse gezinnen dat een beroep doet op 
voedselpakketten en andere steun van Sint-Vincentius is in een jaar tijd 
gestegen van 525 tot 720. De hulp gaat van voedselpakketten tot schoolgerief 
en speelgoed. 
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Arme kinderen en hun families hebben het bijzonder moeilijk. Ze moeten 
leven van "weinig geld". Daardoor leven ze ook vaker in een woning van 
gebrekkige kwaliteit. Bij ziekte wordt een doktersbezoek uitgesteld omdat het 
te duur is. De kinderen kunnen ook niet naar de jeugdvereniging of sportclub 
omdat het lidgeld te hoog is of het uniform te duur. Vrijetijdsparticipatie is 
nochtans een belangrijk recht van kinderen. Deelnemen aan sport en spel  
biedt leerkansen en geeft kinderen het gevoel ergens bij te horen. Bij het 
begin van het nieuwe schooljaar kan een nieuwe boekentas of rugzak er niet 
vanaf, net zo min als de schoolreis. Vaak worden deze kinderen met de vinger 
gewezen, buitengesloten of gediscrimineerd. 
 
Kinderarmoede is een onrecht en zou in een samenleving als de onze eigenlijk 
niet mogen zijn ... 
 
Bron: 
sociaal.net/www.hbvl.be/decenniumdoelen.be/jongerentegenarmoede.be 
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De Griekse wijsgeer Socrates liep eens door de straten van Athene toen 
plotseling een man opgewonden naar hem toe kwam. 
 
"Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend die ..." 
 
"Ho, wacht eens even", onderbrak Socrates hem. "Voordat je verder gaat, 
heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie zeven?" 
 
"De drie zeven?", vroeg de man verbaasd. 
 
"Laten we het proberen", stelde Socrates voor. "De eerste zeef is de zeef van 
de waarheid. Heb je onderzocht of het waar is wat je over mijn vriend wilt 
vertellen?" 
 
"Neen", zei de man. "Ik hoorde het zojuist vertellen en ..." 
 
"Ah, juist!", zei Socrates. "Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef 
gegaan, de zeef van het goede. Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt 
vertellen?" 
 
Aarzelend antwoordde dan man: "Euh, neen, dat niet, integendeel ..." 
 
"Hm", zei de wijsgeer. "Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het 
noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?" 
 
"Neen, niet direct noodzakelijk", antwoordde de man. 
 
"Welnu", zei Socrates glimlachend. "Als het verhaal, dat je me vertellen wilt, 
niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en val mij er 
niet mee lastig." 
 
Tekst ingezonden door Jef Pannemans  
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... al onze vrijwilligers in de 'Week van de vrijwilliger' een grote zak appelen 
kregen met een bedankkaartje eraan. 
 
... er veel papier wordt gebracht naar de container aan de Sleutel, maar dat er 
ook veel afval wordt achtergelaten. Dit is eigenlijk sluikstorten en kan dus 
absoluut niet! 
 
... Nestor Jaspers, Marie-Rose Bollen en Agnes niet langer actief zijn bij 
Telebouworde. 
 
... we hen heel erg bedanken voor hun inzet die ze de voorbije maanden en 
jaren getoond hebben. We wensen hen nog veel succes! 
 
... Luk Poismans sinds 9 maart onze nieuwe voorzitter is. 
 
... hij met veel enthousiasme wil werken aan onze werking in de Sleutel en 
Telebouworde. 
 
...  we door de zachte winter nu al sla kunnen oogsten uit de bak die aan de 
Sleutel staat. 
 
... Gino er nog steeds voor zorgt dat het oud ijzer weggeraakt. 
 
... Jo de juiste man op de juiste plaats is om plastieken doppen, kroonkurken 
en kurken doppen netjes te sorteren. 
 
... Jos het papier komt opruimen tijdens het weekend. 
 
.... Marc de snelste is in het pletten van blikken en het sorteren van 
alluminium en ijzer. 
 
... Een team specialisten hebben bij het sorteren van kleding en huisraad.
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 Overlijden 
 
Je handen hebben voor ons gewerkt, 
je hart heeft voor ons geklopt. 
Om wat je was, zijn we dankbaar, 
om je heengaan treuren wij. 
 
Het leed je te hebben verloren, 
doet ons het geluk niet vergeten 
je te hebben liefgehad. 
 
Op 2 maart 2017 is Gerard Wynen van ons heen gegaan.  Gerard is 83 jaar 
geworden. Hij heeft vele jaren geholpen bij Telebouworde. Gerard was er in 
de mate van het mogelijke iedere maand bij om mee te helpen bij de 
papierophalingen. Hij ging voorop om het papier zoveel mogelijk bij elkaar te 
zetten zodat de mensen bij de wagen het iets makkelijker hadden om het 
papier op te rapen. De inzet van Gerard was een bewuste keuze om langs 
deze weg mensen te helpen die het moeilijk hebben, hier en in het zuiden. 
Laten wij dankbaar zijn voor het leven van Gerard die als een goede, zachte 
en behulpzame man door het leven is gegaan. Wij kunnen best Gerard als 
voorbeeld stellen voor ons allen. Dankjewel Gerard. 
 
 
Telebouworde Limburg biedt de familie zijn christelijke deelneming aan. 
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Zaterdag 8 april 2017, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
Zaterdag 13 mei 2017, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
Zaterdag 10 juni 2017, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
Zaterdag 8 juli 2017, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 

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

 
Dit Contactblaadje is er voor jullie en door jullie! Heb je een mooie 
bezinningstekst, een weetje, een verslag of een mooie foto 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 juni 2017. 
  

mailto:info@telebouworde.be
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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 
0478/75.33.15 
 
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 

 
 
 
 

Bouwkampen tot 30 jaar 

 
Bouworde vzw - www.bouworde.be 

JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven 
Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60 

 
 
 
 

 
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 
 

mailto:desleutel@telebouworde.be
http://www.telebouworde.be/
http://www.bouworde.be/

