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Beste lezer,

Alweer een jaar voorbij. Een jaar van hard werken, maar vooral van
samenwerken. Want samen kan je zoveel meer bereiken. Samen staan we
sterker. Ook voor 2019 willen we op dit elan verder gaan. Samen zetten we
onze schouders onder de werking van Telebouworde Limburg en blijven we
ervoor gaan. Want helaas … armoede is de wereld nog niet uit en alle steun
blijft welkom.
2019 is ook een beetje een speciaal jaar. De opmerkzame lezer heeft al gezien
dat we met dit nieuwe Contactblaadje onze dertigste jaargang ingaan. Dat is
iets waar we zelf best wel trots op zijn. Maar we doen het graag. De
nieuwtjes van Telebouworde tot bij jullie brengen en alle lezers op de hoogte
houden van het reilen en zeilen van het herbebossingsproject in Congo. Ook
na het overlijden van Johan Venken blijft zijn project draaien en
Telebouworde blijft hen financieel steunen. Want ook in Congo is alle hulp
welkom.
Tot slot wensen we jullie allen een prachtig 2019. Een jaar vol vreugde,
vriendschap en warmte voor elkaar!
Veel leesplezier!

De redactie
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Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om de ander tegemoet te gaan.
Er moet een ster zijn
voor degene die zoals een herder
zijn tred vertraagt en zich ontfermt
over de achterop geraakte.
Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
en toch zijn schamele verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart.
Er moet een ster zijn
voor wie naamloos licht in zich draagt
en overal vuurtjes tracht aan te maken
waaraan men zich verwarmen kan.
Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leert
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van menszijn te ontdekken.
Ik wens van harte dat voor jou
die ster zal schijnen.
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Om de 3 jaar organiseert de Sectorale Raad voor ontwikkelingssamenwerking
(SROS) van Dilsen-Stokkem een Werelddag. Vanuit het thema "Duurzame
ontwikkeling" worden een aantal actoren uit de Noord-Zuid werking
samengebracht.
Op zondag 25 november ging de Werelddag van start met een mooi
verzorgde eucharistieviering in een goed gevulde kerk. De viering werd van
zang voorzien door het Congolese Koor "Arc en Ciel" en het zangkoor van
Elen. Er was eveneens een mooi eerbetoon aan Johan Venken die iets meer
dan een jaar geleden van ons is heengegaan.

4

Na de viering werden we door de samba-band van Aldeneyck begeleid naar
zaal Nieuwenborgh waar de Werelddag officieel op gang geschoten werd.
Méér dan 10 organisaties uit de Noord-Zuid werking stelden hun activiteiten
voor aan de mooi ingerichte infostanden. Een lekkere Marokkaanse thee, een
heerlijke Congolese snack aangevuld met een wijntje uit de
Wereldwinkel.......de sfeer zat er volop in. Zeker ook op het podium waar er
voortdurend optredens te bewonderen waren.

Aan de stand van Johan hebben we zijn project in Kananga in de picture
gezet. Als symbool van de herbebossing gingen de kerststerren en
bananenboompjes vlot de deur uit.
Een dikke pluim voor de organisatoren van deze supergeslaagde Werelddag.
Een gezellige sfeer, veel afwisseling en voortdurende animatie maar bovenal
de mooie verbondenheid tussen Noord en Zuid.

Tekst : Paul Venken
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In de jaren 80 waren er heel wat jongeren die met ons mee werkten. Vooral
bij de papierophalingen konden we rekenen op jong volk. De ophalingen
gebeurden soms in moeilijke omstandigheden.
Als de hemelsluizen open stonden was het papier nat en loodzwaar. De dozen
scheurden al wel eens in onze handen en al onze kleren waren drijfnat.
In de zomer hebben we opgehaald bij temperaturen van 30 graden en meer.
Dan werden we ook nat, maar dan van het zweet in plaats van de regen.
Ook winterse omstandigheden hebben we meermaals getrotseerd. Sneeuw,
een snijdend koude wind en vriestemperaturen zorgden dan voor pijnlijke
voeten en ijskoude vingers. Het was bepaald geen lachtertje wanneer de
wagens en tractors over het ijs schoven en we zelf moeite hadden om niet op
onze bek te gaan. En toch hielpen onze jongeren elke keer mee.
Na zo’n inspanning mocht er wel wat ontspanning zijn. In die tijd hebben wij
de kickertafel gekocht. Die was heel welkom. Een partijtje voetbal terwijl
onze natte kleren op stoelen bij de warme houtkachel hingen te drogen. Er
werd hevig gespeeld. De ballen knalden tegen de houten ventjes op en tegen
de zijkanten en nu en dan was er een ferme knal in het doel.
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Vele jaren heeft de kickertafel dienstgedaan. Maar onze jongeren werden
ouder. Ze hadden minder tijd om te komen helpen. Of ze kwamen een lief
tegen en trouwden. Nog minder tijd voor de papierophalingen.
De voetbaltafel bleef staan, maar er werd steeds minder op gespeeld. Hij
kwam in een hoekje terecht en nog later onder een afdak. Werkloos stond hij
daar.
Tot we van Johan van Eetvelde van Poverello vernamen dat onze kickertafel
goed dienst kon doen in het opvangcentrum voor asielzoekers in Heusden.
En zo gebeurde het dat op 10 november 2018 onze kicker verhuisde van
Neerharen naar Heusden-Zolder waar hij kan beginnen aan een nieuw
hoofdstuk van zijn levensverhaal.
In de Sleutel denken we met weemoed terug aan de tijden van toen. De
jongeren zijn intussen voorbeeldige huismoeders en -vaders geworden die
hun handen vol hebben met werk en kinderen.
De groep vrijwilligers is kleiner geworden, maar is erg gemotiveerd. We zijn
ze erg dankbaar want zonder hen zou het heel moeilijk worden om het vele
werk in de Sleutel gedaan te krijgen.
Engelen bestaan wel degelijk. Bij Telebouworde weten we dat al heel lang…

Tekst : Jef Gerets en Inge Verheyen

7

De voorbije weken en maanden werd er hard
gewerkt in de Sleutel. De papiercontainer
opruimen, kleren sorteren, de winkel
openhouden, spullen ophalen, … Maar er
mocht ook gevierd worden. Om iedereen te
bedanken voor het vele werk, organiseerden
we een kerstfeest voor al onze medewerkers.
Samen heb we een glaasje gedronken en
gesmuld van heerlijk lekkers. Maar vooral
genoten van elkaars gezelschap en de
verbindende gesprekken.

En tussendoor zette onze
vrijwilliger Valère nog snel een
grote kast in elkaar.

Omdat we vaak te maken krijgen met
sluikstorten hebben we na lang wikken en
wegen beslist om een camera te plaatsen aan
de container. Op die manier willen we
sluikstorters ontraden om vuilnis achter te
laten aan onze container. Een goede beslissing
want sluikstorten is niet oke !
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Steeds meer mensen in onze samenleving kiezen bewust voor een
duurzamere levensstijl. Voor mensen in armoede is dat niet vanzelfsprekend.
Ze wonen vaker dan anderen aan drukke invalswegen waar de luchtkwaliteit
slechter is. De woningen zijn goedkoper, maar ook verouderd, slecht
geïsoleerd of vochtig. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de gezondheid van
zijn bewoners, maar ook op de energiefactuur. Nog een voorbeeld.
Sluikstorten mag niet, maar als je weinig sociale contacten hebt en
vervoersmogelijkheden en financiële middelen ontbreken, hoe geraak je dan
in het containerpark?
De kloof tussen armoede en ecologie is aanzienlijk. Er is niet alleen een
financiële drempel, ook een administratieve. De informatie die ze van
dienstverleners krijgen is vaak te complex. Onmacht en een gebrek aan
zelfvertrouwen zijn er medeoorzaak van dat mensen in armoede hun rechten
niet durven opeisen.
Een gerichte en structurele armoedebestrijding is een belangrijke voorwaarde
om te komen tot een duurzame ontwikkeling. Maar economische belangen
wegen vaak zwaarder door. Er zal iets moeten veranderen aan het onverkorte
winststreven en de ik-cultuur.
Sinds kort komen ervaringsdeskundigen armoede, milieu- en
natuurverenigingen en dienstverleners samen in het overlegplatform
“Armoede en Ecologisch leven”. Samen zoeken ze naar oplossingen om ook
voor wie in armoede leeft de drempel naar een duurzamere levensstijl te
verlagen.
Een prima initiatief vinden wij bij Telebouworde Limburg.
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Het is alweer even geleden, het laatste bouwkamp van Jef. In Heule hadden
ze toch wat spijt, want er lag nog veel werk te wachten. Daarom hebben ze
vorig jaar zelf een bouwkamp georganiseerd samen met Bouworde
Vlaanderen. Deze zomer vliegen ze er opnieuw in. Dus wie zin heeft om de
handen uit de mouwen te steken, is deze zomer welkom op de Heerlijkheid
van Heule. Lees alvast de uitnodiging hieronder en laat de bouwkriebels maar
komen!

Uitnodiging
Van 14 tot 28 juli 2019 organiseren we op de
Heerlijkheid van Heule weer een bouwkamp. Met de
spirit van Jef Gerets, de goesting van de Telebouworde
van vele jaren en met de ambitie om te bouwen aan
een meer leefbare wereld, steken we de handen uit de
mouwen.
Ook Bouworde Vlaanderen organiseert mee. Zo hopen
we weer op een enthousiaste en internationale bende
om beton te maken, hout te timmeren, ijzer te
verbinden en stenen aan te rijken. Ons project dit jaar
draait rond de omvorming van een oude graanzolder
tot een multifunctionele en bruikbare ruimte. Iedereen
is welkom.
We voorzien slaapmogelijkheden, maaltijden en
ontspannende activiteiten na het avondmaal.
Meer info of contact via Katleen Vandamme en Stan
van Mierlo: info@heerlijkheidvanheule.be of
0479/75 22 51
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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).
Donderdag 14 maart, 19u30 SIBO Heusden
Algemene Vergadering

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 2019.
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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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