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Beste lezer,
Wat vliegt de tijd. Alweer een jaar voorbij. 2017 is geen gemakkelijk jaar
geweest. We hebben de voorbije maanden opnieuw afscheid moeten nemen
van enkele dierbare medewerkers. Felicien Bielen en Johan Venken zijn er
niet meer, maar in onze gedachten en in onze harten zullen ze voor altijd
verder leven. Hun levens zijn onlosmakelijk verbonden met Telebouworde. Ze
hebben Telebouworde mee gedragen gedurende vele jaren lang.
2017 is ook het laatste jaar geweest voor de maandelijkse papierophalingen
in de dorpen. Het steeds opnieuw zoeken naar voldoende vrijwilligers om
alles rond te krijgen begon zwaar door te wegen. Maar helemaal stoppen
doen we niet, want de papier- en kartoncontainer aan de Sleutel zal er blijven
staan en ook het ophalen bij de handelaars gedurende de week zal gewoon
blijven doorgaan. Dat betekent dat we als vereniging dus wel nog onze
inkomsten hebben om de werking van de Sleutel te blijven garanderen. Toch
niet onbelangrijk.
In de Sleutel blijven we verder werken met een heel divers team. Intussen zijn
we al met zo’n 14 personen die mee instaan voor de dagelijkse werking.
Sommigen alle dagen, anderen enkele uren. Maar allemaal zijn ze van
onschatbare waarde en dus onbetaalbaar. Voor elk van hen en voor al onze
lezers hopen we dan ook dat het een vreugdevol 2018 wordt. Een jaar waarin
we vol van vreugde en vriendschap en in verbondenheid met elkaar onze
schouders kunnen zetten onder Telebouworde.

De redactie
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Op 1 december 2017 is Felicien Bielen overleden. Dankbaar denken wij terug
aan de vele jaren die Felicien met Telebouworde heeft meegewerkt. Zowel bij
de papierophalingen als bij de vele projecten.
De Sleutel in Neerharen was de plaats waar hij steeds bezig was met het
herstellen van meubels en het voorbereiden van de wagens om veilig papier
op te halen. Tussendoor hielp hij met het brengen en ophalen van meubels.
In Uikhoven heeft hij mee gebouwd aan het KAJ Kajotters lokaal en nadien
stond hij vele vrije dagen en zaterdagen klaar om te helpen bij allerhande
projecten waaronder Huize Lieve Moenssens in Dilsen-Stokkem.
Ook op bouwkampen kwam hij de handen uit de mouwen steken. ’s Morgens
vroeg vertrokken Felicien en Benny vanuit hun woonplaats in Limburg,
vervolgens kwamen ze de hele dag werken op bouwkamp en tenslotte
vertrokken ze ’s avonds voor een lange rit terug naar huis. Antwerpen,
Kortrijk, Moerkerke, Munte en nog veel meer. In Gingelom werkte hij mee
aan een project waarbij een grote woning werd omgebouwd tot 5
appartementen voor kansarmen; in Zwartberg aan het Medisch
Integratiecentrum; te Kortessem aan de biologische boerderij Alverberg; in
Waterschei aan een woning voor een gezin waarvan de vader in een rolstoel
zat; in Hasselt voor de AKABE Scouts, een jeugdbeweging met en voor
kinderen met een beperking; in Eisden voor het dagcentrum en in Opgrimbie
voor de kloosterzusters. Te veel om op te noemen.
Op de meeste plaatsen is Mariette mee gekomen. Hij deed alles voor en met
haar. Ook zijn zonen Patrick en Ronny hebben veel met ons meegewerkt.
Tussen al die werken door liep de rode draad van de maandelijkse
papierophalingen. Hij plaatste borden langs de kant van de weg, zorgde voor
een afspanning van de parking en bereidde de wagens voor. Felicien stond
altijd klaar om te helpen voor mensen die het moeilijk hebben. Felicien was
geen mens van woorden maar van daden.
Dankjewel Felicien voor al wat je gedaan hebt.
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Op zaterdag 9 december 2017 vond de laatste papierophaling plaats. Niet
alleen de laatste van 2017, maar zelfs de laatste ooit. Dat het een bijzonder
laatste editie was, werd extra in de verf gezet door de komst van de
burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, en journalisten van het Laatste
Nieuws. Toen zij in de loop van de voormiddag in de Sleutel aankwamen was
daar uiteraard niemand te bespeuren, dus moest er een team opgetrommeld
worden voor een babbel en wat foto’s. Uiteindelijk werd het team van Benny
en Mathieu uitgekozen om het ophalen te onderbreken en even naar de
Sleutel te gaan voor een ‘meet and greet’. Na wat korte interviews ging het
hele gezelschap op weg om ook de live actie mee te maken.
Gelukkig konden ze daarna het ophalen weer hervatten want er stond nog
altijd heel wat papier te wachten. Terwijl team Benny hun camionette verder
vulden, ging het tweede team van Neerharen al eten. Na het lossen, nam
team 2 dan de rest van
Neerharen voor zijn rekening.
Kwestie van het werk goed te
verdelen en om naast de
containers ook de magen goed
gevuld te krijgen. Nog een geluk
dat die laatste ophaling in een
winterperiode viel, want nu
waren er met zorg bereide soep
en hotdogs, wat iedereen zich
goed liet smaken.

Ook in Uikhoven, Kotem en Boorsem werd er voor de laatste keer papier
opgehaald. En ook daar was het een extra feestelijke editie. Naar verluidt
stonden er onderweg niet enkel een taart maar stond er zowaar ook een zak
met cadeautjes de ophalers op te wachten! Zoals gewoonlijk kregen de
papierophalers ook allerlei lekkers in de lokalen van volleybalclub UVOC.
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Zowel in Neerharen als in Uikhoven kregen alle papierophalers nog een pakje
met allerlei lekkers als dank voor hun jarenlange inzet. Na vele, vele jaren
stoppen de papierophalingen dus. Spijtig dat het gedaan is!

Toch nog even benadrukken dat de papiercontainer aan De Sleutel zeker zal
blijven staan. Wie wil kan dus nog steeds zijn papier en karton komen
brengen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de werking van de
vereniging. Ook de papier- en kartonophalingen bij de handelaars zullen
blijven doorgaan. Hierover was onder sommigen enige verwarring. Daarom
willen we dit toch nog even rechtzetten.
Tekst: Bert Gerets
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Op woensdag 18 oktober 2017 is Johan Venken, afkomstig uit DilsenStokkem, overleden in Kinshasa, Congo. Johan begon zijn engagement bij
Telebouworde en werd er geïnspireerd door Jef Gerets en zijn vrienden.
Johan deed zijn eerste bouwkamp in 1976 en het had al zijn laatste kunnen
zijn, want hij donderde met een kruiwagen vol beton 2 meter naar beneden.
Hij heeft geluk gehad. Maar rusten om even te bekomen deed hij niet. Na 20
minuten stond hij weer klaar om te helpen. Dat was Johan: zichzelf
wegcijferen.
Johan werkte met veel overgave bij het ACV waar hij soms vele overuren
deed om toch maar op tijd de administratie voor werklozen en zieken in orde
te brengen. Onder impuls van Frans Dens, bouwgezel die al vele jaren in
Congo had gewerkt, vertrok Johan in 1992 voor de eerste keer naar Congo.
Hij ging er werken met straatkinderen in het jongerendorp Kankala. Na enkele
jaren is hij weer hier in België aan de slag gegaan. Hij was toen nauw
betrokken bij de oprichting van Atos.
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In 1998 vertrekt hij definitief naar Congo. Met de steun van Jac De Bruyn
vanuit België als voorzitter van de groep “Vrienden van Johan”. Jac zorgde
voor contacten en financiële impulsen. Ook Telebouworde heeft hem al die
jaren financieel gesteund. In 2003 was er dan de oprichting van ORS ‘Oeuvre
de Réclassement Social’ Thsilumba waar hij jongeren aan het werk zette in
zijn herbebossingsproject. Duizenden bomen werden er geplant en
onderhouden. Maar Johan deed veel meer.

Johan leefde te midden van de mensen voor wie hij werkte. Hij reed niet rond
in een 4x4, maar deed alle verplaatsingen te voet of met de fiets en de laatste
jaren met een brommer. Johan had geen bedienden of chauffeur. Hij stond
mee op het veld met de hak, met de machete, met de mensen onder de
blakerende zon. Hij heeft zich ingezet voor verloren gelopen jongeren en
tegen de klimaatopwarming.
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In Kananga was Johan een van hen. Hij heeft er nooit de echte winterkoude
gekend en heeft er ook geen koelheid van het volk ondervonden. De eenvoud
van Johan, zijn luisterbereidheid, zijn zoeken naar oplossingen voor de armen
en de mensen zonder toekomst, zijn positieve ingesteldheid, zijn respect, zijn
inspanning om de taal Tshilumba te spreken en het dialect van de
straatkinderen, zijn bescheidenheid, zijn grote liefde voor Afrika. Zijn glimlach
kon getuigen van blijheid en diepe vreugde om zijn ontmoetingen met heel
eenvoudige mensen voor wie en met wij hij leefde. Werken met de
straatkinderen in Congo was geen gemakkelijke taak.
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Johan was een toonbeeld van eenvoud, van soberheid, een man vol goede
wil, een echte christen. Johan was gewaardeerd door de mensen die hij
ontmoette en tekende het leven van anderen door zijn aandacht en zijn
dienstbaarheid. Hij heeft nooit de perfectie nagestreefd want volmaaktheid
was niet zijn ideaal, maar toch wilde hij slagen in zijn opzet om aan zijn armen
te leren zin geven aan hun leven en zich ervoor te blijven inzetten.
Hij deelde de miserabele omstandigheden, de slechte wegen, vervelende
ambtenaren en politiemensen, corruptie, kleine criminaliteit … én de
gebrekkige gezondheidszorg. Dat werd hem fataal. Hij bleek geelzucht
hepatitis C te hebben, in de zwaarste vorm, die vervolgens de werking van
zijn nieren blokkeerde. Maar in heel Kananga, een stad van 700 000 à 1
miljoen inwoners, was er geen mogelijkheid voor nierdialyse. Met
medewerking van de Belgische ambassade is toen alles in het werk gesteld
om hem te evacueren voor een behandeling in Kinshasa. En dat was gelukt,
maar onderweg van de luchthaven naar het ziekenhuis is hij overleden in de
ziekenwagen omdat die zich vastreed in de avondspits van die miljoenenstad.
Ook in zijn sterven is Johan solidair gebleven met de miljoenen Congolezen
die enorm veel moeten incasseren en veel te vroeg moeten sterven. Hij had
zijn leven reeds gegeven, zijn keuze voor de verschoppelingen gemaakt en bij
zijn sterven hun lot gedeeld.
Mensen als Johan sterven niet, maar blijven leven in de harten van wie hem
gekend heeft. Hij blijft leven doorheen zijn getuigenis van inzet voor de
armen, voor de toekomst van onze planeet. Rust zacht, Johan.
Deze tekst is gebaseerd op teksten van Jac De Bruyn, Paul Venken, Julien
Beckers en Johannes-Rigobert die voorgelezen werden op de
herdenkingsviering van Telebouworde en de begrafenis van Johan
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Op zaterdag 13 januari 2018 zijn alle papierophalers die de voorbije jaren
hebben meegewerkt uitgenodigd voor een ontbijt met spek en eieren. Dit zal
plaatsvinden in de Sleutel. We beginnen eraan om 9u00. We weten nu al dat
het bij iedereen in de smaak zal vallen

Op zaterdag 10 maart 2018 is er in de Sleutel een herdenkingsmoment voor
Johan Venken. We maken even tijd om stil te staan bij al wat Johan de
voorbije jaren heeft gerealiseerd in Congo. Projecten die hij heeft kunnen
doen omdat ook Telebouworde hem vele jaren onafgebroken financieel heeft
gesteund. De familie van Johan Venken zal er ook bij zijn, alsook Jac De Bruyn
die vele jaren de stuurgroep “Vrienden van Johan” heeft geleid.

Overlijden
Er is een schakel die de dood niet kan verbreken
Liefde en herinnering leven altijd voort.
Op 18 oktober overleed Johan Venken in Kinshasa, Congo. Hij is net geen 59
jaar geworden. Johan heeft vele jaren met Telebouworde meegewerkt voor
hij naar Congo vertrok en was nog steeds lid van de Algemene Vergadering.
Felicien Bielen is op 1 december 2017 overleden op 74-jarige leeftijd. Hij was
jarenlang een vaste waarde voor Telebouworde, de werking in de Sleutel en
de papierophalingen.
Telebouworde biedt de families hun christelijke deelneming aan.
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Zaterdag 13 januari 2018, 9u00 in de Sleutel
Spek en eieren voor al onze papierophalers
Zaterdag 10 februari 2018, 9u00 in de Sleutel
Samenkomst en papierophaling bij KMO’s
Donderdag 8 maart 2018, 19u30 SIBO Heusden
Algemene Vergadering
Zaterdag 10 maart 2018, 9u00 in de Sleutel
Herdenkingsmoment voor Johan Venken

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 maart 2018.
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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
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