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Voorwoord
Beste lezer,
Juli, zomervakantie en dus ook weer tijd voor zon, zee en strand. Maar ook
zonnecrème en een koel drankje in de hand. En uiteraard ook het nieuwe
Contactblaadje van Telebouworde Limburg waarin er weer heel wat te lezen
valt.
Sinds enkele maanden is Luk Poismans onze nieuwe voorzitter. Luk is ook al
vele jaren voorzitter van de Sint-Vincentiusvereniging in Lanaken en heeft dus
veel ervaring met betrekking tot kansarmoede. Ook het werken met
vrijwilligers is hem niet vreemd en dus zijn we erg blij dat we nu kunnen
samen werken. Hij schreef een mooi stukje over wat de vereniging zoal doet
en waar ze voor staat. Zeker de moeite waard om te lezen. Want ja, armoede
vind je overal, ook in een rijke gemeente als Lanaken.
Deze keer is er ook heel wat familienieuws. We hebben de voorbije maanden
afscheid moeten nemen van drie jonge mensen die Telebouworde een warm
hart toedroegen. In onze gedachten zijn we bij de naaste familieleden om hen
te steunen in deze moeilijke dagen.
Tot slot nog een tekstje van Jef Pannemans over ouder worden en de waarde
van geld. Jef stuurt wel vaker tekstjes om eens over na te denken en trouwe
lezers weten al waarover we het hebben. Jef, hartelijk bedankt voor je fijne
bijdrage aan het Contactblaadje ! Het is een mooi voorbeeld van hoe we het
zouden willen : een Contactblaadje voor en door jullie. Merci Jef !
De redactie
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Bezinning
Hulp blijft steevast uitgedaagd
Wie de armen doet vergeten
wijl juist ieder die kwaal ziet
heeft van hun leed niet geweten
noch van bijhorend verdriet.
Veel profeten bleven spreken
voor wie hongeren in nood.
Hulp scheen hen een hemels teken
in eerlijk gebroken brood.
Meer dan bloedwraak te verwachten
waar een massa onrecht lijdt
voeden betere gedachten
wie met liefde werd bevrijd.
Gij vertrouwt toe, aan wie lijden
dat je hun ellende ziet.
Maar hoe zoudt gij hen verblijden ?
Daar verstomt hun droevig lied.
Elk weeklagen van geringen
stilt bij iemand die meer klaagt.
Maar met goed geduld omringen
die daartoe zijn uitgedaagd.
Wie nooit zwakte leert aanvaarden
staat tegen kleinen gekeerd.
Schat nooit goede zorg naar waarde
noch wie zich voor misdeelden weert.
Om weerlozen zich ontfermen
baart vernieuwend levensmoed.
Die behoeftigen beschermen
gaan hen waardig tegemoet.
Wie met hun inzet beamen
wat bij vrome woorden stoort
gaan zich grootmoedig bekwamen
in wat bij kansarmoe hoort.

Tekst : Klem Bellinckx
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De Sleutel : onze werking
We zetten de werking van de Sleutel nog eens even op een rijtje voor jullie.
Dezelfde informatie kan je ook terugvinden op onze website
www.telebouworde.be.
Wat is ons aanbod ?
We bieden kleine meubelen, huisraad, speelgoed en kleding aan. Kleding is er
zowel voor volwassenen als kinderen.
Voor wie ?
Iedereen mag komen winkelen in De Sleutel.
Indien U een Sleutelkaart heeft, dan betaalt U met uw Sleutels.
Heeft u geen sleutelkaart, dan betaalt u met euro's.
Hoe werkt de Sleutelkaart ?
Een Sleutelkaart geeft recht op een bepaald aantal sleutels die kunnen
gebruikt worden om goederen in De Sleutel aan te kopen. Het aantal sleutels
dat op de sleutelkaart staat is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Een
sleutelkaart is 1 jaar geldig, er kan pas een nieuwe aangevraagd worden 1
jaar na de uitreiking van de vorige.
Waar kan ik een Sleutelkaart aanvragen?
Lanaken:
- OCMW Sociale dienst, Gasthuisstraat 18, 3620 Lanaken, Tel.: 089/73 00 60
- Opvangcentrum Ter Dennen, Molenbergstraat 101, 3620 Lanaken, Tel.:
089/73 97 30
- AC Locomotief, Koning Albertlaan 102, 3620 Lanaken, Tel.: 089/84 76 03
- St.-Vincentius, Jan Rosierlaan 5 bus 2, 3620 Lanaken, Tel.: 089/70 42 00
Maasmechelen:
- OCMW Sociale dienst, Binnenhof 2, 3630 Maasmechelen, Tel.: 089/48 28 00
- Beschut Wonen 't Veer, Rijksweg 92, 3630 Maasmechelen, Tel.: 089/48 18
58
- CAW, Heufkensweg 4, 3630 Maasmechelen, Tel.: 089/71 03 99
- Trefpunt Soma, Nijverheidslaan 27, 3630 Maasmechelen, Tel.: 089/77 73 37
- Sociaal Verhuur Kantoor, Heufkensweg 4 bus 1, 3630 Maasmechelen, Tel.:
089/77 87 30
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Onze openingsuren van de winkel :
Maandag : 9u30-12u00 en 13u00-16u00
Dinsdag : 9u30-12u00
Woensdag : 9u30-12u00 en 13u00-16u00
Donderdag : 9u30-12u00
Vrijdag : 9u30-12u00
Leveren van goederen :
Elke weekdag van 9u30-12u00 en van 13u00-16u00

Een miljoen
Een heel oud echtpaar ging naar bed,
Op 't nachtkastje hun tanden.
Hij keek naar haar heel liefdevol
En streelde haar rimpelige handen.
Hij sprak : "Al meer dan vijftig jaar,
Zijn we gelukkig meid, geloof me als ik zeg :
'k Wil je voor een miljoen niet kwijt."
"Dat weet ik jongen", zei de vrouw.
"Ook jij bent niet te koop,
Ook niet voor twee miljoen,
Dat is een hele hoop."
Zij lagen daar tezaam,
Op 't randje van hun leven.
Twee mensen die elkaar
Zoveel hadden gegeven.
Ze zeiden : "Weltrusten hoor",
bij 't geven van een zoen.
Hij fluisterde : "Is de deur op slot ?
Hier ligt voor drie miljoen !"

Tekst ingezonden door Jef Pannemans
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Armoede in Lanaken
De St-Vincentiusvereniging in lanaken
De St-Vincentiusvereniging Lanaken is een open huis. We behandelen
mensen met respect en waarderen ze zoals ze zijn.
We doen aan voedselbedeling. Dit is een van onze kerntaken. Daarlangs
ondersteunen we ook met kleding, maandelijkse bedeling van pampers,
verzorgingsproducten, speelgoed, schoolgerief,…
We adviseren onze mensen en zorgen voor een goede doorverwijzing. Denk
aan OCMW, VDAB, Rap op Stap, Huis van het Kind, en andere
welzijnsorganisaties.
We hebben een nauwe samenwerking met het O.C.M.W. Lanaken, zij doen
een eerste screening en verwijzen de cliënten naar onze vereniging. Verder
bepalen wij autonoom wie geholpen wordt.
In onze visie hebben wij respect voor onze mensen, hebben aandacht voor de
totale mens en proberen we een positieve vertrouwensrelatie op te bouwen.
Dit met nodige aandacht voor privacy en beroepsgeheim. We behandelen
iedereen als gelijkwaardige individuen.
Dit is een belangrijk uitgangspunt in de werking en ook voor onze vrijwilligers.
Momenteel zijn we met 26 vrijwilligers. Maar we zijn steeds op zoek naar de
juiste vrijwilliger op de juiste plaats. Dit gezien de vele taken die er te
vervullen vallen. Denk aan individuele gesprekken, doorverwijzingen,
voedselpakketten klaarmaken, voedsel uitdelen, voedsel ophalen, kleding
sorteren en uitdelen, de koffiekamer bedienen, …
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Concreet verdelen we aan ruim 140 gezinnen voeding en kleding. Wekelijks
een 70 gezinnen. We brengen ook voedselpakketten aan huis, we behoren dit
te beperken. Gezien we de zelfredzaamheid hoog in het vaandel dragen. De
bedeling gebeurt op vrijdag tussen 13.00-14.30.
Dit voedsel krijgen we via plaatselijke bakkers, winkels, POD-MI, Voedselbank
Limburg, Depot Margo, Bel Orta, St-Vincentius Limburg VZW, giften en
aankopen.
De geldmiddelen worden gerekruteerd via giften van individuen,
verenigingen en service-clubs. Via de gemeente krijgen we een jaarlijkse
bijdrage en ook via St-Vincentius Limburg krijgen we concrete producten.
Het pand waar we gehuisvest zijn is van de gemeente. Gezien dit bijna uit zijn
voegen barst hebben we in samenwerking met gemeente Lanaken en OCMW
een groter pand verkregen. Dit wordt begin volgend jaar ingericht en
gebezigd. We zien er met zijn allen naar uit. Een ontmoetingsruimte gaat dan
ook deel uitmaken van dit pand en onze werking. De nadruk zal naar de
toekomst op ontmoeten en communicatie liggen maar voedselbedeling blijft
een van onze kerntaken.
Je ziet, we proberen de vereniging te zijn wat kansarmoedebestrijding betreft
in Lanaken en dit uiteraard in nauwe samenwerking met de Telebouworde
Limburg en de sleutel in Neerharen.
Door deze Tweespan ziet het leven voor onze mensen er rooskleuriger uit en
worden ze vast en zeker een warm hart toegedragen.

Tekst : Luk Poismans
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Wist je dat ...
... Stan uit Heule in de zomervakantie een bouwkamp zal organiseren en dat
Valentijn daar heel blij mee is.
... Jef Pannemans naar Heule zal rijden en onderweg Valentijn zal oppikken in
Lummen.
... wie interesse heeft om mee te gaan werken alle info kan bekomen bij
stan.van.mierlo@heerlijkheidvanheule.be
... Jef er niet meer bij zal zijn want na een halve eeuw bouwkampen geeft hij
de fakkel door aan de jongere generatie.
... het een zoete inval is in de Sleutel. Veel mensen kennen intussen de weg
naar onze lokalen, om spullen te halen, maar ook om te brengen.
... we alweer halfweg zijn met de papierophalingen van 2017.
... we hiervoor alle vrijwilligers willen bedanken ! Zonder hun blijvende steun
en inzet zouden we het zelf niet kunnen. Merci !
... Michaël onze specialist is in allerhande herstelwerken. Al vele mensen
heeft hij uit de nood geholpen.
... Eduard niet meer zo veel naar de Sleutel komt omdat hij moeilijk te been is
en regelmatig naar de dokter moet.
... Svetlana haar handen vol heeft om alles te sorteren, wat ze heel goed doet
... ze gelukkig hulp krijgt van veel helpdende handen
... er op 15 juli een BBQ werd georganiseerd voor alle vrijwillige medewerkers
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Familienieuws
Overlijden
Ga nu. Nevels waaien weg
Zoals verdriet uit een geheugen,
Het wordt klaar.
Zonder herinnering
Is de oogopslag van de zon.
Herman De Coninck
Veel te vroeg en onverwacht moesten we op 18 maart afscheid nemen van
Martijn Vankan. Hij heeft vroeger nog stage gedaan in de Sleutel. Zijn moeder
Lizette komt al vele jaren lang elke maand bij de papierophalingen Jozefa
helpen om de papierophalers te voorzien van soep, broodjes en koffie.
Martijn was 27 jaar.
Op 14 april is Mariëlle Vankan van ons heen gegaan. Zij was de partner van
Luk Poismans, voorzitter van Telebouworde Limburg. Mariëlle zal op vele
plaatsen gemist worden. Ze was sterk sociaal geangageerd en was onder
andere actief in de palliatieve zorgen en het zangkoor in Rekem. Mariëlle is
60 jaar geworden.
Katrien De Niel is overleden op 26 april. Zij heeft vroeger nog meegewerkt in
de Sleutel samen met Idalie. Katrien was een stille behulpzame vrouw die
ondanks tegenslagen niet veel kloeg. Idalie heeft nog lang contact met haar
gehouden. Katrien is gestorven op 56-jarige leeftijd.

Het leven is soms moeilijk te begrijpen. Veel te vroeg hebben we afscheid
moeten nemen van deze drie jonge mensen.
Telebouworde Limburg biedt de families zijn christelijke deelneming aan.
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Geboorte
Wat mooi, zo'n pasgeboren kind
dat helemaal bij 't begin begint
zo puur, zo ongedwongen echt
Geen stap gedaan, geen woord gezegd
Je ziet, dat is 't geheim misschien
veel meer dan wat je ogen zien.
Toon Hermans
Op 3 maart 2017 is Niels geboren. Niels is de kleine broer van Felien en Linde
en lieve zoon van Erik Van Crombrugge en Griet Van Causbroeck. Erik heeft
vroeger nog verschillende keren Jef komen helpen en enkele bouwkampen
met ons meegewerkt.
We wensen het jonge gezin een mooie toekomst toe !
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Agenda juli - oktober 2017
Zaterdag 8 juli 2017, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 12 augustus 2017, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 9 september, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 14 oktober 2017, 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, 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 september
2017.
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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
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

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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