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Redactioneel

Beste,

Wederom welkom bij een nieuwe contactblaadje.

In deze editie blikken we terug op het bouwkamp uit 1992 in Heule (1992 – 
dat was Windows 3.1, Dirk Frimout in de ruimte, Bill Clinton die George H W
Bush verslaat en Jean-Pierre van Rossem in het parlement).  Bij een 
terugblik hoort ook een vooruitblik.  Naar het bouwkamp van 2008 ... 
opnieuw in Heule !

Verderop staan enkele indrukken vermeld van een aantal jongeren die mee 
gingen helpen in een kansarm gezin.

Tenslotte nog een woordje over het buurtfeest in de Sleutel, een 
afscheidswoordje van de voorzitter en het eerste deel van een uitgebreid 
relaas van de activiteiten van Johan Venken in Congo.

Veel leesplezier.

De redactie
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Afscheidswoord

Beste mensen,
 
Na meer dan 5 jaar voorzitter geweest te zijn van Telebouworde Limburg 
gaf ik in januari de fakkel door aan Robert Bossus.  Niet dat ik er geen zin 
meer in had, maar sinds mijn huwelijk zijn we steeds verder van Neerharen 
gaan wonen.  Eerst in Ranst (bij Lier) en daarna in Assenede (Tussen 
Zelzate en Eeklo).  Je kan wel een aantal dingen via de computer regelen, 
maar voor heel wat dingen is het toch veel makkelijker als je in de buurt 
woont en even kan langskomen.  Dat ging dus al een hele tijd niet meer. 
Robert is al enige tijd lid van onze raad van bestuur en was en prima 
kandidaat om me op te volgen.  Ik verdwijn niet uit Telebouworde, helemaal
niet. Sinds begin 2007 ben ik ook penningmeester, en dat blijf ik doen.  Dat 
gaat wel makkelijker van op afstand. Ook zal ik Robert steunen en helpen 
om van zijn voorzitterschap een succes te maken.
 
Toch had ik een raar gevoel toen ik na de benoeming van Robert naar huis 
reed: de eerste keer sinds jaren niet meer als voorzitter, maar gelukkig 
hebben we met Robert een prima opvolger gevonden!
 
Robert: veel succes!
 
Johan Engelen
oud voorzitter
penningmeester

Buurtfeest

Op donderdag 3 juli 2008 om 20u00 zal er een vergadering plaatshebben in 
de lokalen van de Sleutel.

Iedereen uit de buurt van de Sleutel wordt hiervoor uitgenodigd.

De reden van deze vergadering bestaat er uit om samen op 6 september 
2008 een heuse BBQ te organiseren voor alle buurtbewoners van de Sleutel-
Telebouworde VZW.

Iedereen uit de buurt is welkom om samen met de vrijwilligers van 
Telebouworde deel te nemen aan deze barbecue.

Samen gaan we feesten!!!
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VZW Oranjehuis - Bouwkamp 2008 in
Heule, Kortrijk – terugblik en vooruitblik

Zoals in het vorige contactblaadje vermeld, zal het jaarlijkse 
zomerbouwkamp dit jaar plaatshebben in Heule – nabij Kortrijk.

Even eens terugblikken op ons vorige bouwkamp in Heule in 1992.  Toen 
werkten we aan:

 De verbouwing van een huis dat dagcentrum moest worden
 Het begeleidingscentrum
 Aanleg van een gescheiden riolering (1) afvalwater, (2) grijs water 

(=lavabo’s, klokroosters, keuken) en (3) regenwater

We werkten er toen met een hele ploeg jonge en enthousiaste mensen.  
Waren er toen bij (voor zover we niemand vergeten) : Herman Bollen, Eline 
Reyskens, Dirk Meesen, Bert Gerets, Felicien Bielen en Mariette, Johan 
Engelen, Johan Venken, Tim Kerckhoven, Petra Gerets en kleine Dimitri en 
An Kindermans.  Naast de ploeg van Bouworde waren er ook nog heel wat 
mensen van het Oranjehuis zelf die meewerkten.  Waar zouden al die 
mensen nu zijn ? En de jongeren die toen in het Oranjehuis verbleven ? 
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Kortom, een bouwkamp dat vele herinneringen oproept uit een ver 
verleden.  Het Oranjehuis is niet gestopt, het gaat verder en bouwt verder, 
nu aan de hoeve de Heerlijkheid van Heule.

In 2007 zijn we teruggekeerd om voor het Oranjehuis aan bovengenoemde 
hoeve te gaan werken.  Dit keer waren we met wat minder volk.  Dennis en 
Valentijn kwamen 2 weken.  Marc kwam 1 week.  Peter Deleu en zijn broer 
en Bert en Inge en de kleine Pieter en Arne kwamen enkele dagen.  

Wat zal het dit jaar worden ?

Er is heel wat verbouwingswerk te doen, dus vele handen zijn welkom om 
het werk licht(er) te maken.

Hopelijk zijn we dit jaar met wat meer vrijwilligers.

Dus : allen naar Heule  ! ! ! 
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Helpen in een kansarm gezin

Op xx mei 2008 gingen enkele jongeren samen met Jef en een sociale 
werkster helpen in een kansarm gezin. Ze dreigden uit hun huis gezet te 
worden door de sociale huisvestigingsmaatschappij indien ze hun woning 
niet verbeterden. Om dat te vermijden moest er geholpen worden om het 
huis in orde te brengen. Het werd voor hen een pakkende ervaring.  
Hieronder een greep uit hun reacties:

 ik heb geleerd uit deze ervaring dat ik tevreden mag zijn met wat ik 
heb

 ik had het mij niet zo erg voorgesteld
 dat mensen zo zouden konden leven, dat kon ik mij voordien niet 

inbeelden
 ze leefden ongestructureerd en zonder regels
 de vader en de dochter waren beiden analfabeet
 ze wisten totaal niet hoe ze met geld moesten omgaan
 ze beseften hun toestand niet
 wat met ook trof is wat mensen als Jef allemaal doen voor deze 

mensen
 opruimen of proper maken kenden ze niet
 ik ben vooral blij dat ik niet opgegroeid ben in zo’n gezin
 ze hadden heel wat schulden en veel materiaal dat je echt niet 

nodig hebt, veel spullen ‘om erbij te horen’
 ik vind het positief van mezelf dat ik geholpen had, want van 

tevoren had ik er niet zo’n zin in
 het probleem in dit gezin was dat ze totaal geen besef hadden van 

opruimen, onderhoud, omgang met geld, onderwijs,...
 het positieve aan deze ervaring is dat ik iemand heb kunnen 

ontmoeten die zich daar volledig vrijwillig mee bezig houdt
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Nieuws uit Congo (1)

Beste mensen, beste weldoeners,
 
Tijd nog eens voor een bericht uit het Zuiden. Het is nu toch al ongeveer 6 
maanden geleden dat we jullie nog bericht hebben over de evolutie hier in 
Congo en de activiteiten waarmee we ons dagdagelijks proberen bezig te 
houden. Eerstens wat onszelf betreft maken we het ondanks de soms wel 
moeilijke omstandigheden redelijk goed. Nu we zijn hier voor de plaatselijke
mensen, voor wie de situatie nog een stuk zwaarder moet zijn om te 
dragen. 
Op ons project van de ORS in Tshilumba op zo een 8 km van de stad gaan 
de activiteiten gewoon verder hun gang. En dit al met de hoogtes en dan 
weer eens met laagtes maar we proberen het beste van onszelf te geven. 
De 14 jongeren die in opleiding waren, zijn ondertussen voor enkele 
maanden op stage geweest. Onze metsers en de schrijnwerkers waren aan 
het werk in Luiza waar ze een stage liepen in een bouwproject. De 
landbouwers deden hun stage in Dilembue. Vooral onze gasten die in Luiza 
waren kregen een positief rapport, voor onze landbouwers in Dilembue was 
er onvoldoende omkadering, maar ze zijn toch in ieder geval ginds goed 
bezig geweest. Op dit ogenblik zijn we in een zeer belangrijke fase in het 
proces van hun opleiding. De landbouwers hebben allen een stuk grond ter 
beschikking gekregen op onze concessie. Vooral langs het riviertje dat door 
onze concessie stroomt. Aan hen nu om te bewijzen wat ze kunnen. De 
schrijnwerkers proberen al enkele meubeltjes te maken en de metsers doen 
voor het ogenblik praktijkervaring op bij de productie van baksteen. Bij onze
boeren is er een positieve evolutie. Uiteindelijk aarzelend van start gegaan 
behalen ze op dit ogenblik toch mooie resultaten bij de productie van 
groenten. Groenten die mogen gezien worden die men mag gaan zoeken in 
gans de stad. Van kwaliteit dusdanig dat het helemaal geen moeite kost om 
ze te commercialiseren. Op dit ogenblik gaat het vooral om amaranten en 
Chinese kool. De vrouwen hebben al vlug de weg naar ons project 
gevonden. En het zijn de jongeren zelf die de onderhandelingen doen bij de 
verkoop met de vrouwen. Gisteren nog verkocht onze Mbulu een bedje 
Chinese kool voor maar liefst 6000 FC wat overeenkomt met 7,5 euro. 
Iedereen stond met verstomming geslagen want als je even omrekent dan 
heb je voor slecht 10 van dergelijke groentebedjes 60000 FC wat meer is 
dan 100 dollar, hetgeen meer is als het loon van een aantal personeelsleden
op het project. Als je begrijpt dat je toch wel twee bedjes kunt realiseren 
per dag dan weet je wat er, na even de berekening te maken, mogelijk is. 
De prijzen van de Chinese kool liggen dermate hoog omdat we in het begin 
van het droge seizoen zitten en dat deze groente werkelijk nog een 
zeldzaamheid is op de markt. De groenten zijn nogal van kwaliteit omdat we
nogal wat over dierlijk mest beschikken van onze varkensstallen en onze 
kippenhokken. Nu deze laatsten zullen het ritme wel niet kunnen blijven 
volgen. De metsers en de schrijwerkers staan er een beetje beduusd bij te 
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kijken want zij hadden een andere richting gekozen omdat volgens hen er 
niet veel te verdienen was met aan landbouw doen. Nu mijn zienswijze is er 
altijd een geweest van dat ze allemaal op de eerste plaats landbouwer 
moesten zijn en dat kennis van bouw en schrijnwerkerij dan extra troeven 
zouden kunnen zijn voor hen. Al de inkomsten van de verkoop van hun 
productie is voor de jongere zelf, hetgeen op een spaarboek wordt gezet dat
uiteindelijk moet dienen voor hun installatie binnen afzienbare tijd in he 
dorp. In feite willen we op de ORS komen tot een pilootproject zeker wat 
betreft de productie van groenten. Nu eenmaal als er niet meer voldoende 
dierlijk mest zal aanwezig zijn zal er moeten overgegaan worden tot 
groenbemesting. Dit zal wel wat meer moeite kosten, maar dezelfde 
resultaten moeten mogelijk zijn. Er is voldoende biomassa aanwezig op de 
concessie, er zijn groenbemesters zoals titonia, casia, mukuna, onder de 
bomen ligt er een dikke laag gevallen bladeren enz. We zullen moeten zien 
of er zich een positieve evolutie blijft doorzetten. Want van compost en 
groenbemesting is men hier nog niet altijd overtuigd en men roep soms al 
te vlug om kunstmest. Zo hebben onze vruchtbomen op dit ogenblik toch 
wel onvoldoende voeding. Ze worden wel onderhouden maar om een 
hoeveelheid compost rond de boom aan te brengen daar is echt nog 
overtuiging voor nodig. Zo geven onze avocadobomen enorm veel vruchten 
maar grote hoeveelheden vallen af vooraleer ze echt rijp zijn. Gelukkig zijn 
er de varkens die er dol op zijn en deze vruchten worden op dit ogenblik dus
gebruikt als varkensvoeder. Het probleem van onze avocado's moeten we 
echter eens van naderbij bekijken, maar het gebrek aan voeding rond de 
boom zou wel eens aan de oorzaak daarvan kunnen zijn. Nu wat onze 
varkensfamilie betreft die is ondertussen serieus uitgebreid. Op dit ogenblik 
hebben we 23 varkens waarvan 12 jongen die nog maar enkele weken oud 
zijn. En daar is al wat voor nodig om deze aan de kost te houden. Ook de 
huisvesting was met een dergelijk aantal aan uitbreiding toe. Met plaatselijk
materiaal werden er 5 nieuwe loges gerealiseerd door d 6 nieuwe jongeren 
die voorlopig ook een plaats gekregen hebben op het centrum. Het was 
vooral met hout uit onze bosconcessies dat de bijkomende loges 
gerealiseerd werden. Er wordt nl. al enorm veel hout geoogst zonder dat het
gekapt moet worden. De hevige onweders zorgen ervoor dat er overal heel 
wat takken afbreken die dan gebruikt worden o.a. als brandhout maar dus 
ook voor andere dingen zoals in dit geval de varkenskoten. Verder 
beschikken we op dit ogenblik over een redelijke voorraad hout waar heel 
wat mensen voor solliciteren, vooral mensen die zich bezig houden met de 
productie van baksteen. Nu we zelf ook een oven stenen gaan stoken 
hebben we echter zelf nood aan dergelijke hoeveelheid hout. Verder wordt 
er op dit ogenblik verder gewerkt vooral door de metsers en de 
schrijnwerkers aan de afwerking van de slaapzalen, dit is een nieuw 
gebouwde blok. Tevens werd er een voetbalterrein gerealiseerd waardoor er 
nu regelmatig wel eens een match gespeeld wordt tegen ploegen uit de 
omliggende dorpen of de stad.
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Nog wat levenswijsheid
 
Je kunt klagen omdat rozenstruiken doornen hebben, maar je kunt ook blij 
zijn dat er rozen op doornstruiken groeien.
Chinees Spreekwoord
 
Wie van zichzelf honing maakt, wordt door de vliegen opgegeten.
Spaans spreekwoord
 
Bid tot God in de storm maar blijf roeien.
Deens Spreekwoord.
 
Een boom die geveld wordt, maakt meer lawaai dan een woud dat groeit.
Indiaanse wijsheid
 
Een echte vriend ontdek je als het ijs breekt.
Gezegde van de Inuït
 
Elke dag waarop wij een beetje goedheid betonen is een dag die de dood 
niet van de kalender kan wissen.
Christian Bobin
 
Laten wij, zonder haast en zorgvuldig, de bloemen van de verbeelding 
plukken om ze cadeau te doen.
Colette Nys-Mazure
 
Wij ken het leven niet. Hoe zouden wij de dood dan kennen ?
Confucius
 
Pasgeborenen houden God gevangen in de palm van hun gesloten handjes.
Christian Bobin
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Familienieuws

Geboorte

Je hebt iets uit de hemel meegenomen
Je hebt iets van een engel meegebracht
We zien het als je ligt te slapen
Daar in je wiegje midden in de nacht
We hopen dat wanneer je zult gaan groeien
Dat stukje hemel in je blijft bestaan
En dat dat beetje paradijs van boven
Je hele leven met je mee zal gaan.

Op maandag 19 mei 2008 werd Sieglinde geboren.  Sieglinde is het zusje 
van Pieter en Arne en het dochtertje van Inge Verheyen en Bert Gerets.  Zij 
werken beiden al jaren als vrijwilliger met ons mee. 

We wensen de jonge spruit een gezonde en gelukkige toekomst toe !

Overlijden

Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering

Op 11 mei 2008 overleed Catherina Rümke, weduwe van Jozef de 
Niel.  ..................................................................................................
.......................................................................

We moesten ook afscheid nemen van ................. moeder van Julien 
Beckers.  Hij is meer dan 20 jaren een vaste medewerker geweest van 
Telebouworde en werkt ook nu nog regelmatig mee als vrijwilliger.

Wij bieden de beproefde families onze christelijke deelneming aan en 
wensen hun veel sterkte.
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Agenda april – juli 2008

Zaterdag 12 juli 2008, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem

Zondag 13 juli tot zaterdag 2 augustus 2008
Bouwkamp “Hof van Heule” in Heule (Kortrijk)
Voor info en inschrijving bel Jef Gerets 089/71.56.87

Zaterdag 9 augustus 2008, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
 
Zaterdag 6 september 2008
Buurtfeest met .............

Zaterdag 13 september 2008, samenkomst  8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 11 oktober 2008, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem
 

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 september2008.

Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?
Voor elke  bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !
Rekeningnummer 735-3620362-19
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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
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