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Voorwoord
Beste lezer,
Vooreerst hebben we belangrijk nieuws te melden. Telebouworde Limburg
stopt met de maandelijkse papierophalingen op zaterdag. En dat vanaf 2018.
Dat was een moeilijke doch nodige beslissing waar niet licht overheen is
gegaan. Het wordt steeds moeilijker om elke keer de nodige vrijwilligers bij
elkaar te brengen. In dit Contactblaadje vertelt Jef jullie over hoe het allemaal
begon.
Verder in dit blaadje lees je nog nieuws uit Congo. Johan Venken laat je
meelezen over de gebeurtenissen en werkzaamheden. Het is een moeilijke
periode geweest ginder. Gewapende milities, militairen in het straatbeeld en
veel slachtoffers. Buitenlanders moeten extra op hun hoede zijn. Maar toch
probeert Johan te roeien met de riemen die hij heeft. Daar kunnen we alleen
maar veel respect voor hebben.
Tenslotte nog een mooie bezinningstekst van onze vaste inzender Jef
Pannemans en de gebruikelijke wist-je-datjes.
Veel leesplezier.
De redactie
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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 het niet fantastisch zijn
als elke handdruk zeggen zou
van harte en oprecht gemeend
zeg, … ik weet iets goeds van jou.
Zou het leven niet heerlijk zijn
als men meer op het goede letten zou
want werkelijk, bij al het kwaad
er is zoveel goeds in mij en jou.
Zou het 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 ingezonden door Jef Pannemans
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Nieuws uit het zuiden
Verslag van maandag 3 juli tot zondag 23 juli 2017
…
Normaal functioneren kunnen we voor het ogenblik nog altijd niet.
Tshilumba, waar ons project ORS zich bevindt is nog altijd zwaar bezet gebied.
De massale aanwezigheid van militairen is voor het ogenblik nog steeds een
constant gegeven.
…
Wat mezelf betreft raadt men mij aan om zolang er aanwezigheid van
militairen is op Tshilumba in de stad te blijven. Dus voor het ogenblik houden
we onze vergaderingen nog steeds in de stad en ook alle financiële
transacties gebeuren voor het ogenblik in de stad. Wat betreft al onze
concessiehouders die we vooral buiten de stad begeleiden proberen we nu al
beetje bij beetje de nodige bezoeken te brengen.
…
Ondertussen gaat de economische en sociale situatie van de bevolking er met
de dag op achteruit. Als we het alleen nog maar hebben over de lokale munt,
de Congolese Frank die alsmaar van zijn waarde verliest in vergelijking met de
dollar en de euro. Zo kregen we in november van vorig jaar nog voor 1 dollar
930 frank. Op dit ogenblik is 1 dollar 1700 frank waard. En de devaluatie staat
ver van stil. De mensen hebben op dit ogenblik bijna de helft van hun
koopkracht verloren met alle gevolgen vandien.
…
We zitten volop in het droog seizoen, dus geen regen. Opdat de Regideso ons
werkelijk van dienst is, één keer om de twee weken water aan de kraan en
daar moet je het dan maar mee doen en dus verder je eigen plan maar
trekken. Wat de SNEL betreft (Société National d’électricité) gaat het alsmaar
meer bergaf. Hier bij ons wordt het ‘s avonds donker vanaf 19 uur. Vanaf dan
zitten we volop in het duister. En de laatste tijden was het zo dat de diensten
van de SNEL de stad voorzag van elektriciteit vanaf 23 uur, een ogenblik
wanneer de meeste mensen het allemaal al voor bekeken houden en naar
bed zijn. Een onbegrijpelijke politiek. En op het einde van de maand dan toch
maar een factuur bij je thuis bezorgd. Een factuur die forfaitair wordt bepaald
en je moet betalen of je weinig of veel stroom hebt genoten. Iedereen is het
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werkelijk beu en de mensen hebben het hier over de SNEXIT, men laat de
SNEL voor wat hij is en heel wat mensen schakelen over op alternatieven.
Ook zo zijn wij bij mij thuis sinds enige tijd overgeschakeld op zonne-energie
voor de verlichting van onze woning e.a. Het is een investering die ons 550
dollar gekoste heeft, dit was voor de aanschaf van 1 zonnepaneel, 1 batterij
en het nodige materieel. En sinds die aanschaf kunnen we rekenen op
constant energie in ons huis die zorgt voor de nodige verlichting. Buiten de
verlichting hebben we ook stroom om ’s avonds wat TV te kunnen kijken.
…
Wij bvb. met onze investering waarbij we op dit ogenblik 1 zonnepaneel
hebben, hebben we geen probleem wat betreft verlichting met 5 lampen de
ganse nacht door, kunnen we 4 uur TV kijken de dag dat de zon kracht
genoeg heeft. Maar daar houdt het voor ons dan ook op. Denken om te gaan
strijken met elektrisch strijkijzer, neen. Denken om te gaan eten bereiden op
een elektrisch vuur, neen. Eraan denken om een frigo te installeren, neen.
Voor dat alles is er zeker meer nodig.
…
Volgens een delegatie van de Verenigde Naties die onlangs in Kananga was
gaat er in Kongo om de twee jaar, een miljoen ha bos voor de bijl. Dat zijn
cijfers die echt beangstigend zijn. Het is duidelijk dat we met hetgeen we
bezig zijn verder moeten doen en zeker proberen enkele tandjes bij te steken.
Op dit ogenblik zijn we dus volop bezig met de transformatie van onze bomen
in houtskool.
…
Ook wordt er in deze periode volop aandacht geschonken aan onze
bomenkweek, die er de laatste tijd een beetje verlaten bij lag, maar waarvoor
de concentratie volledig terug is. Dit vooral heeft te maken met het feit dat
ons consortium dat bestaat uit 5 organisaties, waaronder Institut Africaine
pour le Développement Economique et Social (Inades), Centre de Recherche
et Action en Population, Environnement et Développement (Craped), Réseau
pour la Lutte Contre le Changement Climatique (RLCC), Oeuvre de
Reclassement Sociale (ORS) en Fondation Médicale pour le Développement
(FMD), opnieuw aanspraak kan maken op de realisatie van het grote
herbebossing project PI-REDD waarvoor we als eerst werden genomineerd.
Kwestie van nu nog een goed dossier in te dienen. Dus onze acties die we tot
nu toe op kleine schaal realiseerden met ons project ORS in Tshilumba en
omstreken zouden we misschien binnen een aantal maanden toch wel eens
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op een grotere schaal kunnen realiseren en dus met meer dan duidelijke
impact.
…

De periode van het droge seizoen en zo tegen half juli is ook het ogenblik van
onze jaarlijkse honingoogst. Gezien men mij aanraadt om nog niet naar
Tshilumba te gaan was ik er zelf niet bij. Ook de voorbije maanden was er
nauwelijks een goede opvolging gedaan. Met dien gevolge was de oogst niet
naar verwachting, met uiteindelijk een resultaat van 23 kg. Met dit aanbod
konden we bijlange niet voldoen aan de vraag van heel wat mensen. In ieder
geval is het voorzien om dit jaar duidelijk een stap te zetten om meer
professioneler te gaan werken wat betreft bijenteelt. De paters Salesianen
zouden ons hierbij van dienst zijn en ons gaan helpen. Maar met al de
gebeurtenissen zijn deze ook gevlucht en zijn voorlopig nog niet terug.
Verder waren we al geruime tijd bezig met de overweging van
bestuursverkiezingen binnen ORS. De mensen van onze beheerraad waren
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oudgedienden, die al meer dan 10 jaar deel uitmaakten van onze beheerraad.
En het was duidelijk dat we toe waren aan nieuw bloed.
…
En op 13 en 14 juli werden er twee dagen uitgetrokken om de eerste dag de
mensen te vormen over de betekenis “wat is het om lid te zijn van een
organisatie” en vervolgens “wat betekent het om lid te zijn van een
beheerraad”. De tweede dag had dan de eigenlijke vergadering plaats met
het overlopen en bediscuteren van de verschillende verslagen en vervolgens
ging men over tot de verkiezing van de nieuwe leden van de beheerraad.
Uiteindelijk mochten we op een vlot verloop rekenen en werden er 7 nieuwe
leden verkozen voor de beheerraad van ORS, met als voorzitster Chantal
Mbuyi van Inades, ondervoorzitter Professor Ngalamulume van CRAPED,
verslaggever Albert Kiungu van CRONGD, Mamu José Balangue, Directrice van
de school van Kimbangisten, Tshisambi I, Jean Baptiste van Mpokolo wa
Muoyo, Kongolo Katende van Instituut Supérieur de Développement Rurale
en Mamu Nsonga van Bamamu Tabulukayi. In ieder geval bedanken we de
uittredende leden van de beheerraad voor hun engagement al die jaren. Ik
denk in ieder geval dat zij samen met de mensen van de coördinatie gezorgd
hebben voor een goede basis om de volgende jaren nog meer betekenisvol te
kunnen zijn op zo veel mogelijk terrein voor de bevolking van Kananga en
daarbuiten.
…
Onze concessie van ORS op Tshilumba is meer en meer aan biodiversiteit aan
het winnen. Want enkele weken geleden werd in onze bossen een antilope
aangetroffen die in een val was terecht gekomen. Een val opgezet door
mensen uit het dorp zonder dat er iemand bij ons van op de hoogte was.
Mensen die dus duidelijk door hadden dat er terug meer wild aanwezig is.
Zelf heb ik nooit bij ons een antilope gezien, maar onze medewerkers
bevestigen dat er werkelijk een aanwezigheid van antilopen is in de omgeving
van onze bossen die we gerealiseerd hebben. Maar dat er nu reeds en
waarschijnlijk op grote schaal vallen worden opgezet om deze dieren te
vangen is betreurenswaardig. Wij gaan in ieder geval zien in welke mate we
jagers kunnen verhinderen om in onze bossen vallen op te zetten.

Tekst: Johan Venken
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Licht uit voor het papier
Het was een moeilijke beslissing. Wikken en wegen, dagen en nachten vol
twijfel en uren overleg zijn eraan vooraf gegaan. De knoop is doorgehakt.
Telebouworde Limburg zal vanag 2018 geen maandelijkse papierophalingen
meer doen in de dorpen Neerharen, Uikhoven en Boorsem. Sommigen onder
jullie wisten het al, voor anderen is het als een donderslag bij heldere hemel.
Toch is onze dankbaarheid groot. Dankbaar voor wat we samen gedurende al
die jaren hebben gerealiseerd en de vriendschappen die er werden
opgebouwd. Samen hebben we een stukje geschiedenis geschreven en Jef
neemt ons eventjes mee naar het verleden.
Het zegt veel als wij vaststellen dat er al 24 medewerkers van onze
papierophalingen overleden zijn. Al 45 jaar lang hebben we het gedaan
gekregen om elke papierophaling tot een goed einde te brengen. En dat
dankzij de talrijke vrijwilligers die altijd klaar stonden.
We zijn heel klein begonnen. Bij de eerste ophaling in Neerharen hebben we
met 8 helpers 10 000 kg papier verzameld. Stilaan is het gegroeid en haalden
we ook op in Rekem, Uikhoven, Boorsem en Opgrimbie. Op het hoogtepunt
hadden we 74 helpers. De helpende handen kwamen soms van ver tot
Brussel en Antwerpen toe. Ook jongeren die tijdens een bouwkamp hadden
meegewerkt, kwamen al eens de handen uit de mouwen steken bij een
ophaling. Vandaag de dag is het moeilijk om elke maand nog zo’n 35 mensen
te vinden om alles tot een goed einde te brengen. Er is een vaste ploeg, maar
als er enkele niet kunnen is het altijd zoeken om voldoende vervangers te
vinden.
De eerste ophaling is er gekomen op voorstel van Zuster Lucie en Mevr.
Helene Maesen. De eerste keer en nog vele jaren daarna vonden we Jean
Erlings bereid om met zijn tractor het papier op te halen. Nadien hebben ook
Jan Maesen, Juul Houben, Gielke Penders en Fons Jaspers ons geholpen met
hun camionette of tractor. We konden ook een beroep doen op camionettes
van de gemeente Lanaken.
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Als aankondiging gingen we in alle brievenbussen briefjes steken. Dat was
dan 2 keer de ronde maken totdat wij besloten hebben plaatjes langs de weg
te plaatsen met de tekst “A.s. zaterdag papierophaling”. Wanneer de
intercommunale IVVA werd opgericht werden we verplicht het ophalen elke
maand op een vaste dag te doen. We kregen de keuze: ophalen op een vaste
dag of stoppen. Sindsdien halen we iedere 2e zaterdag van de maand papier
op.
Op een gegeven moment werd het te veel en hebben we de ophaling in
Rekem stopgezet. In Opgrimbie hebben we samengewerkt met
jeugdbewegingen en nadien de Harmonie. De IVVA is overgegaan naar
Limburg.Net waar wij nu nog mee samenwerken. Limburg.Net zal dan ook de
ophalingen in Neerharen, Uikhoven en Boorsem overnemen en dat vanaf
januari 2018.
Dank aan alle sympathisanten, ophalers, chauffeurs, bakkers, afwassers,
soepmakers, koffiezetters en iedereen die ons van ver of nabij heeft gesteund
doorheen al die jaren. Zonder jullie hadden we het nooit zo lang
volgehouden.

Tekst: Jef Gerets
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Wist je dat ...
… een dertigtal vrijwilligers en medewerkers zaterdag 15 juli hebben genoten
van een zalige zomerbarbecue.
… het eten lekker was, de drank verrukkelijk en de sfeer geweldig.
… er nog maar drie papierophalingen op zaterdag zijn vooraleer we er
definitief mee stoppen.
… je er dus snel moet bij zijn als je nog eens de unieke sfeer op zo’n ophaling
wil ervaren.
… ook de wafelbakkers, koffiedames en koks in de keuken elkaar gaan missen
nu de ophalingen stoppen.
… we toch wel heel erg trots zijn dat we al 45 jaar papier ophalen en dat
zonder ongevallen.
... we de familie Maesen, Fons Jaspers en de voetbalvereniging in Uikhoven
willen bedanken omdat we de containers mochten plaatsen op hun terreinen.

Herdenkingsviering
Op 22 oktober 2017 is er een herdenkingsviering voor onze overleden
medewerkers. Deze zal doorgaan in de kerk van Neerharen en start om
11u30. De viering zal opgeluisterd worden door Winde Thijs.
Nadien is er nog de mogelijkheid om bij te praten in de Sleutel.
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Agenda oktober - januari 2017
Zaterdag 14 oktober 2017, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zondag 22 oktober 2017
Herdenkingsviering, kerk Neerharen, 11u30
Zaterdag 4 november 2017, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
Zaterdag 9 december 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 december
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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