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Bouwkamp : De Heerlijkheid van Heule 
 

Jullie hebben het al gelezen in onze vorige Contactblaadje.  Van 15 juli tot 4 
augustus 2007 trekken we op Bouwkamp naar Heule bij Kortrijk om er mee 
te helpen aan een nieuw project van de vzw Oranjehuis.  Om jullie alvast 
wat warm te maken schreef Klem Bellinkx voor ons een mooie tekst die we 
jullie zeker niet willen onthouden. 
 

De “Heerlijkheid van Heule” 
stelt voor aan ’t nieuw project 
met velen mee te zeulen. 

’t Gaat om een ruim aspect :  
maar eensgezind verlang Je 
waarop Je had vertrouwd. 
Bij VZW Oranje 

hebben wij nog gebouwd ! 
 
 Hun visie maakt reclame 
 voor een gezond milieu 
 en met Willy Van Damme 
 staan wij nog niet snel sneu. 

 Niet individualiserend 

 kunnen kansarmen met ons mee 
 iets minder specialiserend 
 zijn wie misdeeld zijn best tevree. 
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Het wordt dus weer verbouwen 
van wat ouds bestaat. 

Maar wie van mensen houden 
zijn daar nog toe in staat. 
Barst een huis uit zijn voegen 
is zijn doel achterhaald 

dan raakt met veel genoegen 
een nieuwe droom vertaald. 
 
 Voor bouwlie, boeren, smeden ! 
 Fier opent Heule een Hof. 
 Het dagcentrum krijgt mede 

 terecht verdiende lof. 

 Aan beter resultaten 
 wordt met veel zorg gewerkt; 
 de kosten en de baten 
 maken vrijwilligers sterk. 
 
Doolt Roland door de straten 

of loopt hij zingend rond 
hij groet er vriend of Maartje 
wie hij in die buurt vond. 

Hij kent er Stan en Katleen 
en wie daar woont en waakt 
hij nodigt iedereen  
die ’t bouwgezel-zijn raakt. 

 
 
 
(kan gezongen worden naar de wijze van 
“Wij zijn de bouwgezellen 
ons roept ook grote nood 

wij willen puin herstellen, 

Al wat vooruitgang doodt.) 
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Wist je dat ... 
 

 
 
Er in 2006 ............... verschillende mensen hebben meegeholpen met de 
papierophalingen 
 
We dagelijks zo’n ............. mensen uit Lanaken en omstreken kunnen 

helpen met meubels en/of kleren 
 
Armoede ook in Lanaken een groot probleem blijft ondanks de vele rijke 

inwoners 
 
Onze oudste ophaler intussen al  ......... Lentes/zomers/..... telt en hij al 
.......... jaren met ons meehelpt. 

 
We in april 2007 ............... kg papier hebben opgehaald.  Dit was een 
absoluut tekort en de containers zaten overvol. 
 
Palmyre Mesotte nu elke maandag in De Sleutel komt helpen om 
binnengekomen kledij mee uit te sorteren.  Bedankt Palmyre ! 

 

Guy Paenen, bestuurslid en trouwe papierophaler sinds kort op pensioen is.  
We wensen hem vanuit de hele vereniging een dikke proficiat en hopen dat 
hij nog lang met ons mag meewerken 
 
We nog steeds meewerken aan het project in Kortessem 
 

Idalie al meer dan 20 jaar in dienst is bij ons en we niet weten wat we 
zonder haar inzet zouden doen 
 

Onze voorzitter met zijn gezin is verhuisd naar ............... (zo’n ..... km van 
hier), maar er toch maar in slaagt om voor alle vergaderingen en 
papierophalingen naar Neerharen te komen. 
 

Er bij de papierophalingen zeker .... mensen zorgen voor koffie, soep, cake, 
wafels en broodjes 
 
Dat het vooral vrouwen zijn die dat doen, maar dat mannen altijd welkom 
zijn om hen te vervoegen 
 

90 % van de papierophalers mannen zijn 

 
Daarmee nog maar eens bewezen is dat het klassieke rollenpatroon moeilijk 
te doorbreken is 
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Nieuws vanuit het Zuiden 
 

Johan Venken is nog steeds actief in Kananga in Congo.  Regelmatig stuurt 
hij ons nieuws over wat er allemaal gaande is.  De volgende tekst is een 
samenvatting van zijn laatste mail die dateert van december 2006.  De 
volledige tekst kan je nalezen op www.telebouworde.be. 
 
Kongo en zijn bevolking hebben in december 2006 historische momenten 

beleefd.  Voor het eerst in de geschiedenis werden er democratische 
presidentsverkiezingen georganiseerd.  Een immense operatie die tot een 
goed einde werd gebracht.  In Kananga was er weinig te merken van enige 

feestvreugde.  Mbemba was hun favoriet en dat was ook zo in het overgrote 
deel van het land, maar de oostelijke provincies, waar de opkomst enorm 
was, maakten het verschil in het voordeel van Kabila.  Na veel getwijfel 
heeft men de uitslag aanvaard en is men bereid Kabila 5 jaar te geven.  Hij 

zal het niet gemakkelijk hebben om zo’n immens groot land bijeen te 
houden.  Zal hij het hoofd kunnen bieden aan de corruptiepraktijken en aan 
situaties die al meer dan 30 jaar misgroeid zijn ? Over 5 jaar kunnen de 
Congolezen weer gaan kiezen en zullen ze kunnen oordelen over wat Kabila 
heeft kunnen realiseren. 
 

In het jongerencentrum ORS op Tshilumba is er toch wel wat veranderd.  

Het ORS (Oeuvre de Reclassement Social) is een opvang- en 
vormingscentrum voor straatkinderen voor wie de herintegratie binnen de 
familie is mislukt.  Op Tshilumba krijgen de gasten de nodige vorming, 
vooral m.b.t. tot landbouwactiviteiten, om zo een volwaardige plaats in de 
maatschappij te verkrijgen.  Het grote leeftijdsverschil zorgde voor de 
nodige moeilijkheden.  Daarom werd besloten enkel te werken met jongeren 

boven de 18 jaar.  Voor jongere gasten zijn er immers genoeg initiatieven in 
Kananga en omgeving, die bovendien kunnen rekenen op subsidiëring via 
Unicef.  Het ORS wordt in zijn activiteiten nu ook opgevolgd en gesteund 

vanuit België door een stuurgroep, geleid door Jack Debruyn.  Hierdoor 
krijgt het ORS meer credibiliteit bij organismen die het project steunen en 
biedt het de gelegenheid om samen met mensen vanuit België na te denken 
over de oriëntatie en bijsturing van het project. 

 
Gedurende de verkiezingsperiode heeft het veel geregend.  Na een droog 
seizoen van precies vier maanden kondigde de eerste regen zich half 
augustus aan.  De bijhorende hevige onweders volgden elkaar in snel tempo 
op, met toch wel kwalijke gevolgen.  Een dak van een depot ging vliegen, 
een muur van een protestantse kerk stortte in.  Er vielen doden en 

gewonden.  En in de bosconcessie hadden ze handenvol werk om alle 

afgeknapte bomen en takken op te ruimen.  En het regent nog steeds veel.  
Vooral de huisjes opgetrokken in gedroogde aarden blok krijgen het hard te 
verduren en begeven onder zoveel nattigheid.  En weeral zijn het de 
armsten die er het meest onder te lijden hebben.  Ook voor de 

http://www.telebouworde.be/
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commerçanten zijn het moeilijke tijden.  Het leven speelt zich hier af in 
open lucht en bij elke regenbui moeten de handelaars hun koopwaar 

beschermen en zien ze hun zakencijfer achteruit gaan.  Organisaties en 
plaatselijke besturen die zich bezig houden met de woonproblematiek zijn 
zo goed als onbestaande.  Eigenlijk zou een huisje opgetrokken in baksteen 
en met gegalvaniseerde golflaten een minimum moeten zijn. 

 
En dan spreken we nog niet over een huisje opgetrokken in cement.  Eén 
zak cement kost nu ongeveer 28 €.  Dat heeft dan weer te maken met de 
hoge transportprijzen.  Voor 1 liter benzine moet je al 2,21 € neertellen.  
Voor wie dollars heeft valt het nog mee omdat de plaatselijke munt sterk is 
gedevalueerd t.o.v. de dollar.  Maar het zijn opnieuw de armsten die niet 

over dollars beschikken en het hardst worden getroffen.  Omdat er weinig, 

soms geen, elektriciteit wordt geproduceerd kruipen de mensen ’s avonds 
weer rond een kaars.  Met als gevolg dat ook de kaarsen verdubbeld zijn in 
prijs. 
 
Als men in de toekomst meer mensen wil huisvesten op een duurzame 
manier zal er heel wat baksteen nodig zijn.  Die worden nu geproduceerd in 

een systeem van veldovens, gestookt met hout.  En dat hout is schaars 
geworden.  Zelfs fruitbomen worden kaal gesnoeid of gekapt om aan hout te 
geraken.  Voor het ORS een reden te meer om verder werk te maken van 

hun programma voor herbebossing.  Een sensibiliseringsproces komt 
langzaam maar zeker op gang.  Er zijn nu ongeveer 15.000 bomen die om 
de 4 maand een onderhoudsbeurt krijgen.  Met elke euro financiêle steun 
kan een boom geplant worden.  En ondertussen is er werk en inkomen voor 

een aantal mensen.  Dankzij de financiële steun heeft het ORS een goede 
reputatie gekregen in Kananga en omgeving.  Vertegenwoordigers van de 
BAD (Banque d'Africaine de Développement) en de Wereldbank kwamen op 
bezoek en hadden een erg positieve indruk van het initiatief.  Hopelijk komt 
er ook een duwtje in de rug van die kant.  Bovendien zijn ondertussen al 
verschillende landbouwgroeperingen aan het samenwerken om nog meer 

hectaren te beplanten.  De kost voor het planten en onderhouden van de 

bomen kan door deze samenwerking worden gehalveerd.  
 
Op die manier draagt het ORS zijn steentje bij in de hele 
klimaatproblematiek.  Want hoe meer bomen, hoe meer CO2 kan 
opgenomen worden.  Alleen zal er veel meer inspanning van iedereen nodig 
zijn om de opwarming van de aarde te beperken.  Eigenlijk is het unieke 

kans waarbij mensen uit het Noorden en uit het Zuiden elkaar de hand 
reiken om te strijden voor éénzelfde doel, waar we allemaal belang bij 
hebben.  Dat betekent ook dat wij zuiniger zullen moeten leven.  Op dit 

ogenblik legt de rijke westerse bevolking zo’n beslag op de natuurlijke 
rijkdommen dat we meer verbruiken dan de aarde kan opbrengen.  En dat 
terwijl meer dan de helft van wereldbevolking in armoede leeft. 
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Als we allemaal 10 mensen kunnen mobiliseren om 10 bomen te planten 
staan we alweer een stukje verder.  In Kananga staat het project van 

“mitshi-mobiel” (mitshi staat voor bomen) in de startblokken om de 
bevolking te motiveren bomen te planten.  Het gaat om een fiets met een 
karretje achteraan waarin jonge boompjes kunnen getransporteerd worden.  
Gewapend met een megafoon wil men dan van wijk tot wijk trekken om 

mensen aan te zetten een of meerdere boompjes te kopen en te planten. 
 
Op die manier kunnen we zowel in het Noorden als het Zuiden bijdragen aan 
een Nieuwe Wereld.  Want in de toekomst zullen mensen elkaar pas 
begrijpen als verschillen zoals afkomst, stand, opleiding, geloof, taal en 
huidskleur niet meer bestaan.  We zullen moeten plaats maken voor een 

wereldwijd gevoel dat we met z’n allen dezelfde planeet bewonen en er met 

z’n allen ook verantwoordelijk voor zijn.  Een verlangen naar gerechtigheid, 
vrede en ontwikkeling voor iedereen.  Uit de wereldwijde zorg voor de 
planeet en voor elkaar groeit onze nieuwe identiteit.  Wereldburger zijn is 
een feit. 
 
Mensen die mee willen helpen om bomen te planten : het jaar 2007 zal een 

belangrijk jaar worden.  Bomen planten in jullie eigen tuin of gemeente of in 
het Zuiden waardoor je ook zorgt voor werk en inkomen voor de mensen 
hier.  Ook om de mitshi-mobiel te bekostigen zijn financiële bijdragen heel 

erg welkom.  Wie hieraan wil meehelpen kan hiervoor storten op een van de 
volgende rekeningnummers : 
 
456-9524181-69 

Stelimo 
Tulpinstraat 
B-3500 Hasselt 
 
of 
 

833-4237693-21 

Steunfonds Kananga 
Nieuwe Weerd 23 
B-3650 Dilsen-Stokkem 
 
Steeds met vermelding 'Johan Venken'. 
 

Vanaf een storting van 30 euro geeft dit recht op een fiscaal attest. Dit kan 
wel enkel verkregen worden via een storting op de rekening van Stelimo-
Hasselt. 

 
 
Samenvatting : Inge Verheyen 
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Oproep : logboek 
 

Beste vrijwilliger, 
 
Om administratief in orde te blijven met de vrijwilligersverzekering  vragen 
we jullie om vanaf nu het logboek in te vullen elke keer je komt helpen bij 
een activiteit.  Concreet betekent dit dat elke vrijwilliger die ons komt 
helpen zijn naam, de datum en de uren waarop hij aanwezig was moet 

invullen op een lijst, gevolgd door zijn handtekening. 
Vanuit de Raad van Bestuur proberen we daar op toe te zien, maar het is 
goed als jullie er ook zelf aan proberen te denken.  Bij de papierophalingen 

liggen er zowel in De Sleutel als in de verzamelpunten in Opgrimbie en 
Uikhoven lijsten.  Vul gewoon je naam, de datum en de uren waarop je met 
ons meewerkte in en zet er je handtekening naast.  Dit geldt ook voor wie 
tijdens de week of in het weekend komt meehelpen in De Sleutel.  Er ligt 

steeds een lijst om in te vullen.  Vraag er zeker naar. 
 
Alvast bedankt voor jullie bereidwillige medewerking ! 
 
Inge Verheyen 
 

 

Familienieuws 
 

Geboorte 
 

Zoals de zon de bloemen kleurt 

Zo kleuren kinderen het leven. 

 

Op 8 mei 2007 werd Lore geboren.  Het is het vierde kindje van 

Peter Deleu en Elien Reyskens.  Zij zijn al jaren actief betrokken bij 

de werking van onze vereniging.  We wensen hen en de hele familie 

een dikke proficiat met dit nieuwe wonder ! 
 
Huwelijk 
 

Waar de liefde tintelt, bruist het bestaan 

 

Op 

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 
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Agenda juli – oktober 2007 
 

Zondag 1 juli 2007, 8u30 De Sleutel 

Uitstap naar de Christoforusgemeenschap in Munte. 

 

Zaterdag 14 juli 2007, 9u00 Opgepast ! 

Extra grote ophaling wegens zomerkamp van de scouts ! 

Papierophaling in Neerharen, Opgrimbie, Boorsem en Uikhoven 

 

Zondag 15 juli tot zaterdag 4 augustus 2007 

Bouwkamp “Hof van Heule” in Heule (Kortrijk)  

Voor info en inschrijving bel Jef Gerets 089/ 71.56.87 of mail naar 

info@telebouworde.be. 

 

Zaterdag 11 augustus 2007, 9u00 
Papierophaling in Uikhoven en Boorsem 
 

Zaterdag 8 september 2007, 9u00 
Papierophaling in Opgrimbie, Boorsem en Uikhoven 
 

Zaterdag 13 oktober 2007, 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Boorsem en Uikhoven 
 
 

 

Tekst ? 
 
Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen ! 
Stuur naar : 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 2007. 
 
 

 

Steunen ? 
 

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ? 
Voor elke  bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar ! 

Rekeningnummer 735-3620362-19 
 
 

mailto:info@telebouworde.be
mailto:info@telebouworde.be
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Telebouworde Limburg vzw 

 
www.telebouworde.be 
info@telebouworde.be 
Rekeningnr.: 735-3620362-19 
 
De Sleutel 
Van Kerckemstraat 8  3620 Neerharen 
089/71.75.13 
 
Telebouworde Neerharen 
Jef Gerets 
Nieuwe Ervenstraat 24  3620 Neerharen 
089/71.56.87 
 

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 

 
www.bouworde.be 
Tiensesteenweg 157, 3010 Leuven 
016/25.91.44 

 

 

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar 

 
www.herender.be 
Tiensesteenweg 157 bus 2, 3010 Leuven 
016/25.91.45 

 

 

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 

http://www.telebouworde.be/

