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Voorwoord 
 
 
 
 
Beste lezer, 
 
Als jullie dit Contactblaadje in handen hebben is de langste winter die we 
ons kunnen herinneren (allé, als je nog jong bent tenminste) toch voorbij en 
springen de bloemknoppen nu eindelijk open met een knal, zoals Jan de 
Wilde het placht uit te drukken. 
 
In deze editie blikken we terug op het vele werk dat zuster Lucie verrichtte 
voor Telebouworde door de jaren heen. Wie al wat langer meedraait zal 
zeker nog weten dat ze - in de tijd dat de papiercontainers nog bij de familie 
Maesen stonden - altijd paraat was met een uit de kluiten gewassen berg 
wafels bij elke papierophaling. Maar er was nog veel meer... 
 
Graag geven we dit keer ook een extra grote lading wist-je-datjes mee. 
 
Voorts vinden jullie ook een woordje uitleg over het reilen en zeilen in De 
Sleutel en de structureel vernieuwde aanpak van het werk daar. 
 
Tenslotte nog een samenvatting van een interview met Jeanne Devos over 
haar levenswerk voor de huisarbeidsters in India. Zij gaf deze naamloze 
vrouwen een stem. 
 
Rest ons enkel nog jullie veel leesplezier toe te wensen ! 
 
 
 
 
De Redactie 
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In de kijker : zuster Lucie 
 
 
Ze woont in Huize Sint Anna in Lanaken. Ze is niet meer zo jong als vroeger 
en ze heeft nooit met de auto leren rijden. Haar jeugddroom om naar de 
missies te gaan heeft ze moeten opgeven. We hebben het over zuster Lucie, 
ons allen bekend. Voor de parochie van Neerharen is en blijft ze een 
monument. In 1999 heeft ze zelfs een interview gegeven voor de krant De 
Standaard. 
 
Ze werd geboren in een groot gezin in een tijd dat de kindersterfte veel 
hoger lag dan nu. Ze trad in bij de congregatie  "Dochters der Wijsheid" ook 
gekend als de "Zusters Montfortanen". Voor ze naar Neerharen kwam gaf ze 
les in Brussel, Opgrimbie en Mechelen. Het huis van de zusters was 
vergroeid met de lagere school van Neerharen, waar ze nog les heeft 
gegeven, en lag naast het jeugdhuis. Ze heeft gezien hoe de kinderen en 
jongeren van nu veranderd zijn, hoe de mentaliteit veranderd is, maar ze 
heeft er altijd een goed contact mee gehad. Al vindt ze het wel spijtig dat de 
jeugd niet meer naar de kerk komt. 
 
Zuster Lucie was van vele markten thuis. Ze verzamelde hulpgoederen voor 
Wereldmissiehulp, Plan International, Roemenië en Kosovo. Ze verkocht 
kerstkaarten voor Bond Zonder Naam, ze collecteerde voor de blinden. Voor 
de vluchtelingen in Rekem verzamelde ze breiwol voor de vrouwen of een 
oude partij kinderboekjes en speelgoed voor de kleinsten. Ze hielp mee met 
de bedevaarten, regelde de abonnementen van Kerk en Leven en van 
Middelares en Koningin, het tijdschrift van de Montfortanen. Ze stelde de 
lectorenlijst samen voor de eucharistievieringen, zat in de Wereldenraad van 
Lanaken. En dat deed ze allemaal zonder computer of secretaresse. 
 
Ook Telebouworde Limburg in Neerharen heeft ze talloze keren geholpen. 
Zij en haar medezusters hebben honderden wafels gebakken om bij elke 
ophaling in Neerharen de innerlijke mens van onze vrijwillige ophalers aan 
te sterken. Samen met een kop koffie uiteraard. En achteraf was ze in de 
weer om rondslingerend papier rond de containers op te ruimen. 
 
Zuster Lucie, we wensen je nog vele mooie jaren in goede gezondheid en 
danken je in naam van de ganse vereniging en de vele mensen die we 
hebben kunnen helpen. 
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Nieuws van De Sleutel 
 
 
Reeds in het vorige Contactblaadje konden jullie lezen dat er het één en het 
ander is veranderd in De Sleutel. Zo vertelden we jullie al dat Idalie op 
pensioen ging en dat Ronny Vandeberg aangeworven werd als nieuwe 
begeleider-coördinator. Vanuit de Raad van Bestuur werd er een stuurgroep 
gevormd die Ronny ondersteunt. Deze stuurgroep, bestaande uit Jef, Gerard 
Gerets en Wilfried Bervoets komt sinds november 2012 iedere vrijdagavond 
samen met Ronny. We bespreken er de dagelijkse werking en kijken vooral 
naar mogelijke verbeteringen. 
 
In eerste instantie hebben we onderzocht hoe we de positie van de vaste 
personeelsleden (Ronny, Albert en Jochen) en de vrijwilligers beter konden 
structureren en verbeteren. Gerard heeft de hele personeelsadministratie op 
zich genomen en we weten zeker dat die bij hem in bekwame handen is.  
 
We overlegden met de Kerkfabriek, eigenaar van de grond, en de Scouts 
van Neerharen over de overname van de vroegere scoutslokalen. In de loop 
van 2013 mogen we deze lokalen binnen de werking van De Sleutel een 
nieuwe bestemming geven…  
 
Er werden plannen gemaakt om ‘het magazijn’ een andere indeling te geven 
en beter te isoleren. Tijdens de eerste maanden van het nieuwe jaar (koud 
!) werkte Jef hieraan met de hulp van de vaste medewerkers en handige 
vrijwilligers. Er werd een apart bureel voor Ronny ingericht en we hebben 
onmiddellijk gezorgd dat De Sleutel snel bereikbaar is via het internet. Via 
het mailadres desleutel@telebouworde.be kan je je vragen of 
bedenkingen bij De Sleutel laten aankomen. We blijven uiteraard ook 
telefonisch bereikbaar op het gekende nummer : 089/71 75 13. 
 
Naast het bureel werd er een nieuwe ruimte ingericht als kledingwinkel, 
verwarmd en met een pashokje zodat de cliënten er op een comfortabele 
manier kledij kunnen passen. Wanneer de nieuwe rekken geplaatst zijn kan 
de verhuis beginnen. De ‘lente- en zomercollectie’ kan dan bovengehaald en 
uitgestald worden ! 

mailto:desleutel@telebouworde.be
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Deze verbouwingswerken 
verhinderden niet dat de 
gewone werking volop 
doorging. Integendeel, er 
werden weer enorm veel 
goederen binnengebracht : 
kledij, meubels en klein 
huisraad. We rekenen er 
wel op dat mensen die iets 
willen brengen er ook voor 
zorgen dat het geen 
materialen zijn die eerder 
op een containerpark 
thuishoren. Daarom zal er 
even gecontroleerd worden 
bij het afleveren. 
Anderzijds merken we een 
toename van mensen die 
met een verwijzing van 
een OCMW of een andere 
hulpverleningsdienst 
spullen komen uitzoeken. 
Om iedereen die het écht 
nodig heeft zo goed 
mogelijk verder te kunnen 
helpen zijn we bezig om 
enkele ‘huisregels’ op te 

stellen. 
Nu reeds zijn er openingsuren voor ‘het magazijn’ (meubelen, kleding, 
elektrische apparaten en klein huishoudmateriaal) vastgelegd :  
 

 Voormiddag Namiddag 

Maandag 9:30 tot 12:00 13:00 tot 16:00 
Dinsdag 9:30 tot 12:00 gesloten 
Woensdag 9:30 tot 12:00 13:00 tot 16:00 
Donderdag 9:30 tot 12:00 gesloten 
Vrijdag 9:30 tot 12:00 gesloten 

Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen 
 
 
Sinds begin maart beschikt De Sleutel ook over een eigen (tweedehands) 
bestelwagen !  
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Al deze investeringen konden we doen dankzij de inspanningen van de 
vrijwilligers die maandelijks in Neerharen, Uikhoven en Boorsem het oud 
papier ophalen. De bestelwagen zal in de toekomst zeker ingezet worden bij 
deze papierophalingen, maar ook voor het ophalen en brengen van grotere 
meubelstukken e.d. 
 
De lezers van het Contactblaadje zijn mensen van ver en dichtbij, 
sommigen werkten vroeger heel concreet mee, anderen doen dat nu nog of 
nu pas. Iedereen is waarschijnlijk geïnteresseerd in wat er reilt en zeilt in en 
rond De Sleutel. Met dit stukje willen we jullie allemaal op de hoogte 
brengen van de nieuwigheden en veranderingen. En zoals je merkt is dit 
toch al heel wat ! Misschien voel jij het nu opnieuw kriebelen en voel je je 
geroepen om een handje toe te steken ? Zoals je weet kan dat steeds bij de 
maandelijkse papierophalingen en/of bij andere werkzaamheden in De 
Sleutel.  
 
Wie meer wil weten over vrijwilligerswerk bij De Sleutel, kan eens 
langskomen in de Van Kerckemstraat 8 in Neerharen. 
 
Je kan ook contact opnemen via mail: desleutel@telebouworde.be  of 
telefoon: 089/71 75 13. 
 
Tekst: Wilfried Bervoets 
 

mailto:desleutel@telebouworde.be
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Bezinning 
 
 
 

Goed doen doet goed 
 
 
Is er wel iets zoveel zinniger 
dan met opgewekt gemoed  
mee te sjouwen als vrijwilliger 
met iemand die dit gaarne doet ? 
 
Zo reilt menig vreedzaam pogen  
naar een meer menswaardig doel.  
Vriendschap wekt, naast mededogen  
samenhorigheidsgevoel... 
 
Die steeds hechter banden smeden  
laten geen nood ongemoeid.  
Zorgend energie besteden  
wijl hulpvaardig inzet groeit. 
 
Iedereen helpt mee presteren 
die tijd maakt voor dienstbetoon. 
Prettig helpt hier elk gekscheren 
dat geldt als volwaardig loon. 
 
Hierop toezien werkt aanminniger 
zoals ouderen graag doen... 
Maar voor jeugdige vrijwilligers 
duurt hun dank, naar de tijd van toen. 
 
 
tekst: Klem Bellinckx 
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Wist je dat ... 
 
 
... Robert (†) en Geraldine uit Uikhoven al bijna 40 jaar lang bij iedere 
papierophaling de plaat "A.S. zaterdag papierophaling" aan de straat 
hebben gezet. Hoeveel keer zou dat intussen al zijn ? 
 
... Jef in 2012 16 mannen tussen 16 en 40 jaar oud heeft mogen begeleiden 
bij een alternatieve werkstraf voor een totaal van 962 uren. 
 
... iemand van Meeswijk (14 kilometer van de Sleutel) speciaal naar de 
container in Neerharen komt om papier en karton te brengen. 
 
... het goed zou zijn indien enkele dames in de Sleutel zouden komen 
meehelpen, al is het maar voor enkele uren. 
 
... steeds meer mensen de weg vinden naar de Sleutel op zoek naar kledij, 
keukengerief of speelgoed. 
 
... er iedere vrijdag namiddag een bespreking is met Gerard, Wilfried, 
Ronny en Jef. 
 
... de lang besproken camionette gekocht is. 
 
... het een Iveco 2300 geworden is. 
 
... we ook dit jaar weer ons steentje hebben bijgedragen aan de Propere 
Straten Actie. We hebben langs de Maas meer dan 60 zakken afval 
allerhande opgeraapt, tot autobanden toe. 
 
... Jef en enkele vrijwilligers van 8 tot 12 april zijn gaan werken bij de 
Saenhoeve (speelpleinwerking) in Maasmechelen. Ze hebben er onder 
andere klinkers gelegd en allerhande onderhoudswerken uitgevoerd. 
 
... dat Guy (bouwkamp '76, Jabbeke) uit Ingelmunster heeft meegeholpen. 
 
... Filip uit Gent ook van de partij was. 
 
... ook Valentijn uit Lummen verschillende dagen heeft meegewerkt. 
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... we gewerkt hebben in het MIC in Zwartberg. We hebben er opgeruimd en 
werfcontainers geplaatst en enkele voorbereidingen getroffen voor de 
werkzaamheden nu de bouwvergunning eindelijk rond is. 
 
... Eduard verschillende keren is mee geweest naar het M.I.C. in Zwartberg 
om mee muren af te breken en op te ruimen. 
 
... Sylvie Salden een nieuwe kracht is in onze vereniging. Ze zal zowel in de 
Algemene Vergadering als in de Raad van Bestuur haar steentje bijdragen. 
 
... Sylvie ook bij de papierophalingen haar handen uit de mouwen komt 
steken. 
 
... we Sylvie van harte welkom heten in onze vereniging. We hopen dat ze 
zich gauw thuis zal voelen. 
 
... Jan Reyskens van de Telekern in Hasselt samen met enkele medewerkers 
regelmatig bij mensen gaat helpen. 
 
... dit Contactblaadje in 2014 een jubileum te vieren heeft. 
 
... Ronny zijn handen meer dan vol heeft om alles te ordenen wat de 
mensen komen brengen. 
 
... dat Anne zelfs extra dagen is komen meehelpen om alles opgeruimd te 
krijgen. 
 
... ook gedurende de weekends altijd wel veel papier en karton wordt 
gebracht naar De Sleutel. 
 
... wij dankzij het Contactblaadje contact houden met medewerkers van 
vroeger en nu en met projecten waarvoor wij gewerkt hebben. 
 
... we zo nog contacten hebben met pater Frans Claes, Klem Bellinckx, 
Maria Maenhout, Johan Deschacht en medewerkers en bewoners van de 
Christoforusgemeenschap in Munte. 
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Jeanne Devos - Exodus in India 
 
Wat begon als missioneringswerk in Bombay, kreeg intussen navolging in 
heel India.  Jeanne Devos maakte de strijd voor waardig werk voor de 
huisarbeidsters in India tot haar levenswerk. 
 
In India gaf ik eerst les aan dove kinderen. Nadien startte ik een 
studentenbeweging. Ik stelde telkens vast dat vrouwen vaak als 
minderwaardig worden beschouwd. In de Indiase maatschappij en in andere 
maatschappijen heeft de vrouw nog steeds een tweederangsfunctie. In de 
kerk heeft de vrouw ook niet veel te zeggen. 
 
Vooral de vrouwen die werken als huisarbeidster zijn heel kwetsbaar. Ze 
zijn totaal afhankelijk van dat werk omdat ze vaak een lening moeten 
terugbetalen. Ze worden ook dikwijls seksueel bedreigd en misbruikt. Toen 
we begonnen met onze beweging hadden deze vrouwen totaal geen rechten 
en bijgevolg ook helemaal geen gevoel van eigenwaarde. Dus begonnen we 
te focussen op waardigheid van werk en persoon. En beetje bij beetje wierp 
dat vruchten af. In 1999 hebben de Verenigde Naties die vorm van 
huisarbeid erkend als slavernij. 
 
Ik put ook veel inspiratie uit het evangelie. In de Exodus staat 'Set my 
people free'.  Er staat niet dat je hen schone kleren of eten moet geven, 
maar dat je hen de vrijheid moet geven. 
 
Soms is het moeilijk, we werkten wekenlang aan een rechtszaak die we 
overduidelijk moesten winnen. Als dan de beklaagde werd vrijgesproken 
omdat hij de rechter een flinke som geld had aangeboden, dan zakt de 
moed je in de schoenen. We zijn dan 'blame and shame' beginnen 
toepassen. Vijfhonderd vrouwen voor je deur met spandoeken waarop staat 
wat je hebt mispeuterd. Dat is een efficiënte actie. Het is niet meteen een 
zachte methode maar het werk wel. 
 
Ik heb mijn werk intussen doorgegeven, dat geeft mij wel voldoening. Het is 
niet omdat Vlaanderen stopt, dat de missie stopt. Er staan Indische, 
Filippijnse en Latijns-Amerikaanse opvolgers klaar. De provinciaal in 
Brazilië, Kameroen en Guatemala zijn Indiërs. Dat zijn Indische zusters van 
onze congregatie. En ik ben daar best fier op, want ik heb nog een tijdje de 
verantwoordelijkheid gehad om hen op te leiden. En ze doen het verdorie 
goed. 
 
 
Dit is een samenvatting uit een langer artikel uit Suara 51 van Missio 
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Agenda april - juli 2013 
 
 
Zaterdag 13 april 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
Zaterdag 11 mei 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
Zaterdag 8 juni 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
Zaterdag 13 juli 2013, samenkomst 8u45, vertrek 9u00 
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem 
 
Zomerbouwkamp 2013 : hierover is nog enige onzekerheid. Wie interesse 
heeft om mee te gaan kan in de loop van de volgende maanden zeker eens 
horen bij Jef (089/71.56.87). 
 
 
 

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 juni 2013 
 
 
 

Steunen ? 
 
 
U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ? 
Voor elke  bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar ! 
Rekeningnummer: BE39 73536203 6219 

mailto:info@telebouworde.be
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Telebouworde Limburg vzw 

 
De Sleutel 

Van Kerckemstraat 8  3620 Neerharen 

089/71.75.13 

desleutel@telebouworde.be (nieuw mailadres !) 
Rekeningnr.: BE39 73536203 6219 

www.telebouworde.be 

 
 

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 

 
Bouworde vzw - www.bouworde.be 

JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven 

Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60 

 
 

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar 

 
www.herender.be 

JP Minckelerstraat 78, bus 2 - 3000 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 

mailto:desleutel@telebouworde.be
http://www.telebouworde.be/
http://www.bouworde.be/

