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Beste lezer,

In dit Contactblaadje staan we even stil bij de toenemende ongelijkheid in de
wereld en de stijgende kinderarmoede in ons land. Daar is de voorbije maand
veel om te doen geweest. Maar eigenlijk … wie ermee wordt geconfronteerd
heeft daar geen boodschap aan. Wie moet nijpen om rond te komen en op
het eind nog een stukje maand over heeft, heeft geen nood aan gekibbel op
hoog niveau. Zij wachten op structurele maatregelen om de armoede een
halt toe te roepen.
Intussen proberen we in de Sleutel ons steentje bij te dragen door het ter
beschikking stellen van kleding en meubels. Daar wordt hard gewerkt. Want
alle spullen die binnenkomen worden grondig nagekeken en vervolgens
gesorteerd. Vele werkuren worden hieraan besteed. Veel van die uren
worden gemaakt door vrijwilligers. Zij doen het zomaar. Omdat ze solidair zijn
met hen die het minder breed hebben. Dat verdient een dikke dankjewel, een
proficiat en een pluim. Zonder onze vrijwilligers zouden we het immers niet
getrokken krijgen.
Een applaus dus voor al die werk- en vrijwillige handen!
Jullie zijn goud waard.

De redactie
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De tweede zaterdag van de maand. Gedurende vele jaren stond dit bij vele
vrijwilligers ingekleurd op de kalender voor de maandelijkse papierophaling.
Elke maand stonden er een 35-tal helpers, van jong tot oud, klaar om de
handen uit de mouwen te steken.
De maandelijkse papierophalingen zijn intussen gestopt. Maar we komen nog
steeds elke tweede zaterdag van de maand met een kleine groep vrijwilligers
samen om te helpen bij allerhande werkzaamheden. We halen papier en
karton op bij enkele bedrijven en handelaars en zorgen dat de
papiercontainer er weer netjes bijligt. We helpen mensen die papier en
karton komen afzetten en doen opruimwerk in en rond de Sleutel. Tenslotte
zorgen we er ook voor dat kledij en huisraad die binnen gebracht worden,
netjes worden gesorteerd.
Die tweede zaterdag is ook een moment van ontmoeting. Een babbeltje
doen, samen werken en eindigen bij een kop koffie of soep en een broodje,
zorgen voor fijne contacten en beginnende vriendschapsbanden.
Heb jij tijd en zin om mee te helpen? Je bent alvast van harte welkom. We
spreken elke tweede zaterdag af aan de Sleutel om 9u00 en bekijken dan wat
er te doen staat en hoe we het werk verdelen.

Welkom aan alle geïnteresseerden!

3

Het vuur van de Geest
Het vuur van de Geest?
Vuurtjes van kleine mensen,
van gewone mensen,
mensen aangestoken door
wat schuilt achter het zichtbare.
Levenskracht,
vuur in pijn of in hoop geboren,
vuur dat zoekt om te leven
en leven te geven.
Vuur van jou en van mij,
kleine vuurtjes, samen groot.
Moge Jezus’ Geest kleine mensen
aanzetten om samen te bouwen
aan een betere wereld,
met mensen die elkaar niet loslaten
en in vrede en vreugde trachten
samen te leven,
mensen die samen
een lichtend vuurtje zijn
waar anderen zich aan kunnen
optrekken.
Bron : pastoralezorg.be
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De ongelijkheid in de wereld neemt zienderogen toe. Hieronder enkele cijfers
om over na te denken.
De kloof tussen arm en rijk is groot en wordt steeds groter. De economie doet
het goed, maar niet iedereen profiteert daarvan. Op wereldvlak is er een
toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk.
Voor de allerrijksten zijn het gouden tijden: van alle rijkdom die het voorbije
jaar werd gecreëerd, ging 82 % naar de rijkste 1 % van de wereldbevolking.
De armste 50 % zag daar niets van. Niets.
De meeste rijkdom is in handen van een paar mensen. Rijkdom zou eerlijker
moeten verdeeld worden zodat niemand in armoede achterblijft. Daarvoor
moeten alle neuzen in dezelfde richting staan en moet er structurele keuzes
gemaakt worden voor een economie die werkt voor iedereen.
Er zijn nog nooit zoveel miljardairs bijgekomen. Op een jaar tijd kwam er elke
2 dagen gemiddeld 1 miljardair bij. Er zijn nu 2043 miljardairs op de wereld.
De rijkste 1 % van de wereldbevolking ontwijkt zo’n 164 miljard euro aan
belastingen. Omdat superrijken en multinationals belastingen ontwijken,
verliezen ontwikkelingslanden jaarlijks minstens 139 miljard euro aan
belastinginkomsten.
Vrouwen zijn vaker dan mannen de dupe van het globaal economisch
systeem. Als de huidige trends zich verderzetten zal het nog 217 jaar duren
eer vrouwen evenveel kansen zullen krijgen als mannen.

Bron : Oxfam & partners
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Nooit eerder groeiden er zoveel jonge kinderen op in kansarmoede. Dat
blijkt uit de index die Kind en Gezin jaarlijks opstelt.
Van alle nul- tot driejarigen in Vlaanderen troffen medewerkers van Kind en
Gezin 13.76 procent bij de geboorte aan in kansarmoede. Dat is bijna 1
procentpunt meer dan in 2016. Bij acht op de tien kinderen gaat die gepaard
met een laag inkomen, werkloosheid of een laag opleidingsniveau van de
ouders. Ruim de helft heeft een gebrekkige huisvestingssituatie. Het
probleem zou het grootst zijn in de steden en nauw samenhangen met de
origine van de moeder.
Volgens armoedespecialisten is het beleid van de federale en gewestelijke
regering onvoldoende. Een toegankelijke huisvestings- en arbeidsmarkt zijn
voor hen broodnodig om de (kinder)armoede structureel aan te pakken.
Energiearmoede
Bovendien kunnen steeds minder Vlamingen hun energiefactuur betalen. In
2017 werden bijna honderdduizend afbetalingsplannen opgestart. Dat is een
vijfde meer dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse
energieregulator. Die noemt de cijfers zorgwekkend. Er wordt vermoed dat
de gestegen distributienettarieven en de zogeheten Turteltaks aan de basis
liggen van de toegenomen betalingsproblemen.
Eerder dit jaar werd uit de jaarlijkse Barometer Energiearmoede al duidelijk
dat een vijfde van de Belgische gezinnen in energiearmoede leeft. Het
Interfederaal Steunpunt voor Armoedebestrijding spreekt over structurele
ongelijkheden. Volgens het steunpunt moet er een tandje bijgestoken
worden. De uitkeringen kunnen worden verhoogd en de groep mensen die
valt onder een sociaal energietarief kan worden uitgebreid. Op Vlaams niveau
kan de positie van huurders worden versterkt. Zij worden nu geconfronteerd
met een tekort aan sociale woningen en aan betaalbare deugdelijke
huurwoningen.
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Intussen blijven we in de Sleutel verder werken aan een solidaire
samenleving. We sorteren en verdelen huisraad, kleding en meubels. Wie het
niet breed heeft wordt doorgestuurd via de OCMW’s van Maasmechelen en
Lanaken. Maar eigenlijk kan eenieder die het nodig heeft bij ons terecht om
spullen voor een lage prijs aan te kopen.

Wie alles in detail wil nalezen en het hele rapport wil doornemen, verwijzen
we graag door naar www.kindengezin.be bij “cijfers en rapporten”.
Bronnen: destandaard.be, demorgen.be, kindengezin.be
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… meer dan 250 gezinnen via de OCMW’s van Maasmechelen, Lanaken,
Zutendaal, Bilzen en Genk geholpen worden in de Sleutel.
… kookpotten en matrassen veel gevraagd worden. Heb je thuis nog potten of
pannen liggen die niet meer gebruikt worden, breng ze dan gerust binnen in
de Sleutel. Ze komen zeker goed terecht.
… enkele vrijwilligers (opnieuw) werk hebben gevonden. We zijn dus op zoek
naar bijkomende helpende handen.
… we met een ploeg deelgenomen hebben aan de Actie Propere Straten.
… elke 2e zaterdag van de maand een achttal medewerkers komen helpen in
de Sleutel om de container op te ruimen en papier op te halen.
… Eduard 71 jaar is geworden en dat dit in de Sleutel gevierd werd met vlaai.
... hij nog steeds graag de borstel in de hand neemt. Hij heeft onlangs alle
wagens en de buitenmuur van de Sleutel van een nieuw likje verf voorzien.
Merci Eduard !
... we heuglijk bezoek hebben gehad van Gaby, Monica, Julien en Idalie. Zij
hebben vele jaren lang met ons meegewerkt in de Sleutel.
... Burim en Azis goed kunnen samenwerken. Samen met Albert zorgen ze
dagelijks voor de opruiming van het papier.
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... we te grote meubelen uit praktische overwegingen niet kunnen aannemen.
Veel mensen wonen boven en vaak is de trap erg moeilijk.
... Marc uit Smeermaas regelmatig wil komen helpen als vrijwilliger.
... Selvie steeds bereid is om in te springen in de winkel als een van de dames
niet kan komen.
... Svetlana en Selvie een stevig duo vormen.
... de camionette een week in herstelling is geweest en dat het een heel
gepuzzel is geweest om alles organisatorisch rond te krijgen.
... de Telekern van Hasselt vooral helpt bij verhuizingen en drugsverslaafden.
… we nog zijn gaan helpen in het Medische Integratiecentrum in Zwartberg.
… dagelijks mensen naar de Sleutel komen om spullen te halen of te brengen.
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In dit blaadje willen we een kleine oproep doen. Er is namelijk een grote
vraag naar fietsen en wasmachines.
We willen graag oude fietsen verzamelen en herstellen zodat we ze via de
winkel in De sleutel kunnen ter beschikking stellen aan hen die het financieel
moeilijk hebben. Daarvoor zijn we niet alleen op zoek naar fietsen, maar ook
handige Harry’s (M/V) die de fietsen in orde kunnen brengen voor verder
gebruik.
Ook voor wasmachines zijn we op zoek naar exemplaren die wel nog werken,
maar nu ergens werkloos stof staan te vangen.
Breng ze gerust binnen. De vraag ernaar is groot.

Gezocht !
Wasmachines
Fietsen
Fietsherstellers

10

Elke tweede zaterdag van de maand spreken we af aan de Sleutel om 9u00.
We halen papier en karton op en doen allerhande werkzaamheden in en rond
de Sleutel.
Interesse om mee te doen? Kom gewoon af of contacteer Jef Gerets
(0478/75.33.15).

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 september
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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