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Voorwoord

Beste lezer,

Het is alweer zo'n 3 maanden geleden dat het vorige Contactblaadje in jullie 
bus viel.  Hoog tijd dus voor een nieuwe editie waarin jullie kunnen lezen 
waar Telebouworde zoal mee bezig is en welke projecten eraan zitten te 
komen.

Ook van Johan Venken hebben we nieuws. We laten jullie meelezen met de 
verslagen van november en december 2013.  Dat lijkt wat verleden tijd, maar 
het blijft interessant. Zo is er ter gelegenheid van de Internationale Dag van 
de Boom een groot feest geweest waarop ook de gouverneur was 
uitgenodigd.  Maar of hij ook komt, dat moeten jullie zelf maar lezen in het 
Contactblaadje.

Over de invoering van de Sleutelkaart horen we alleen maar positieve 
geluiden, zowel van de bezoekers als van de medewerkers en vrijwilligers die 
er dagelijks mee werken.  Dat is fijn om te horen want na zovele jaren was dat
toch een ingrijpende verandering.

Zo zie je maar, verandering kan ook verbetering brengen. En daar gaan we 
voor ! Elke dag weer kleine verbeteringen aanbrengen aan de werking van de 
Sleutel en onze vereniging.  En degenen die daarvoor zorgen zijn onze 
medewerkers en de mensen van de bestuursraad.  Bij deze dus ook een dikke 
dankjewel voor hun belangeloze inzet !!!

Veel leesplezier toegewenst !

De Redactie
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Nieuws uit het Zuiden

Johan Venken heeft zijn handen vol met het herbebossingsproject in Kananga. 
We kregen van hem een verslag van de laatste maanden van 2013 en laten 
jullie graag enkele stukken meelezen.

Verslag van maandag 4 november 2013 tot zondag 1 december 2013

Nu we weer met een nieuw levensjaar begonnen zijn, kunnen we er met volle
moed tegenaan gaan. Nu sommige mensen vragen me ondertussen op welk 
punt in mijn leven ik terecht ben gekomen of liever hoe oud dat ik ben 
geworden. Ondertussen toch ook al 55 jaar, een cijfer dat stilaan begint op te 
tellen. Want we worden gewaar dat we het stilaan een beetje langzamer 
zullen moeten gaan doen. Na samen mijn verjaardag gevierd te hebben is 
Jacky, mijn echtgenote terug naar Kinshasa vertrokken en heb ik mijn intrek 
genomen in Centre Catechetique hier in Katoka. Onze bisschop heeft me dit 
gebouw gratis als woonst ter beschikking gesteld. Het gebouw deed zo goed 
als jaren geen dienst meer en was eigenlijk nog louter archiefruimte terwijl er 
in dit gebouw alle voorzieningen aanwezig zijn om als woonst te worden 
gebruikt, douche en WC, grote leefruimte, stroomvoorzieningen. Echter 
elektriciteit heb ik nog niet maar gezien ik op enkele tientallen meters van het
Provinciaal Huis van Scheut zit is er wel de mogelijkheid toe.
...
Op ons Centrum in Tshilumba zijn we de voorbije periode volledig bezig 
geweest met de voorbereidingen in functie van 5 december, de Internationale
Dag van de Boom. Die dag zal worden georganiseerd door het platform rond 
herbebossing RLCC (Reseau pour la Lutte contre  le Changement Climatique), 
maar de activiteiten zullen voor het grootste deel doorgaan op ORS. En we 
hebben de ambitie om de Gouverneur Kande Mupompa die dag naar 
Tshilumba te krijgen, hetgeen niet gemakkelijk zal zijn. In ieder geval zal er die 
dag één ha bos geplant worden waarvan de site zijn naam zal dragen. Ook zou
er dan een bezoek gebracht worden aan de concessie van ORS die zich al 
voordoet als één grote bos en er zal dan tevens ook vooral aandacht besteed 
worden aan de bomenkweek. En ik moet zeggen dat iedereen meer dan zijn 
best gedaan heeft de afgelopen weken opdat we alles op tijd zouden klaar 
krijgen.
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...
En ondertussen hebben we dan toch wel wat meer regen gekregen, maar het 
zijn allemaal nogal lokale buien, maar we zijn in ieder geval terug aan het 
planten geraakt.  En men is volop aan het oogsten, in deze periode, zoals de 
maïs, de pinda’s, pasteck.  November is ook de maand dat er extra eten op de 
markt komt via de NSUA. Dit zijn de vliegende mieren die men massaal weet 
te vangen.  .... Ook ananas is er op dit ogenblik massaal in omloop. Vooral 
vanuit de richting van de luchthaven is er een enorme aanvoer van ananas in 
deze periode. Massa’s vrouwen met hun bassins vol ananas, mannen te voet 
per fiets die deze helemaal hebben opgebonden met ananas. Ananas is 
werkelijk een opportuniteit voor deze streek maar er wordt nog zeer weinig 
gebruik van gemaakt. De vrucht wordt zo goed als niet uitgevoerd naar 
andere streken, dit omwille van de moeilijke transportmogelijkheden, ook 
transformatie naar vruchtensap of andere dingen is er niet. Dat heeft dan 
weer te maken met gebrek aan elektriciteit en water.
...
Verslag van maandag 2 december tot zondag 29 december 2013

Alhoewel we reeds geruime tijd bezig waren binnen de RLCC met de 
voorbereiding van de manifestatie die zou plaatsvinden ter gelegenheid van 
de Internationale dag van de Boom op 5 december werd het toch nog 
allemaal zeer spannend.
...
En de mensen van de RLCC hadden werkelijk de bedoeling om die dag de 
gouverneur hemzelf naar Tshilumba te krijgen om hemzelf symbolisch als 
eerste een boom op zijn site te laten planten.  En de mensen van RLCC en dan 
vooral onze voorzitter Mathieu Vudu hadden er alles aan gedaan opdat het 
toch zou lukken. Het heeft hen achteraf gezien enorm veel tijd en energie 
gekost. Uiteindelijk twee dagen voor dat de activiteiten zouden plaats hebben
was er nog geen enkele reactie vanwege de autoriteiten. En we hadden er 
dan ook geen hoop meer op.
...
En donderdag 5 december begon duidelijk onder een klare hemel. We 
hadden de goden mee, een stralende zon was in ieder geval duidelijk van de 
partij.  En die dag zouden er 100 mensen en voor het merendeel vrouwen 
meewerken om de site Kande Mupompa te helpen realiseren. Tegen 7 uur ’s 
morgens kwamen de eerste mensen toe die zich kwamen inschrijven en 
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kregen vervolgens een plaats toegewezen van 12 m op 9 m die ze vervolgens 
bewerkten om er dan uiteindelijk 12 bomen op te planten. Ondertussen werd 
alles in gereedheid gebracht om de genodigden te ontvangen. We zitten nl. in 
volle brousse en moesten ons behelpen met tentzeilen waarbij ook nog de 
nodige stoelen moesten worden bijgebracht.  De laatste mensen voor hun 
taak te volbrengen arriveerden rond 10 uur, een ogenblik dat het al meer dan 
warm was. Ook de eerste genodigden kwamen op dat ogenblik aan, er waren 
de plaatselijke chefs, de chefs van de verschillende wijken, de burgemeester 
van Katoka, heel wat vertegenwoordigers van structuren die mee deel 
uitmaken van het platform RLCC. Verder onze voorzitter en andere mensen 
van de beheerraad.  Heel wat pers van radio en televisie hadden het blijkbaar 
belangrijk genoeg gevonden om naar Tshilumba af te zakken. Tegen 11 uur 
werd het werk tijdelijk stilgelegd en was het verzamelen geblazen rond het 
monument dat ter gelegenheid van dit evenement werd gebouwd en dat zou 
ingehuldigd worden door een van de plaatselijke autoriteiten. Tatu Tshiyombo
van FMD was moderator, en de voorzitter van RLCC nam als eerste het woord 
gevolgd door de burgemeester die uiteindelijk de eer had het monument te 
onthullen. Er was een enorme sfeer en met al dat volk rond het monument 
gaf dit de plaatselijke pers werkelijk de kans om prachtige beelden te 
schieten.
...
Op het terrein werd ondertussen serieus doorgewerkt en tegen 13uur hadden
de laatste vrouwen elk hun taak volbracht.  Dus op enkele uren tijd met 100 
mensen 1 ha grond bewerkt en daarbij 1080 boompjes geplant.
...
Ook radio-tele Malandji, de lokale media van onze gouverneur bracht 
uitgebreid verslag over wat er die dag in Tshilumba plaats had gehad.  
Uiteindelijk heeft de gouverneur zelf blijkbaar dit nieuws en de beelden 
gezien. Welke zijn reactie was weten niet, maar de dag nadien kregen we in 
ieder geval het bericht dat de gouverneur absoluut een bezoek wilde brengen 
aan ORS en dat we ons hieraan mochten verwachten de donderdag van de 
volgende week nl. 12 december. Uiteindelijk had dit bezoek niet plaats.
...
Tot we woensdagmorgen 18 december plotseling een bericht kregen dat de 
gouverneur dan toch naar ORS zou komen. De hele planning voor die 
woensdag natuurlijk helemaal overhoop en opnieuw alle hens aan dek, zowel 
met de mensen van RLCC als met onze mensen op ORS Tshilumba. Want de 
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gouverneur op bezoek krijgen is zeker geen kleinigheid. Alles zou nog veel 
groter en ruimer zijn dan op 5 december. We moesten ons aan heel wat meer 
volk verwachten, alleen de gouverneur al met heel zijn gevolg.
...
Vanaf de grote weg tot in het dorp en dan verder tot aan ons project had men
grote palmtakken geplant om de gouverneur te verwelkomen, de grote 
spandoeken van de dag van de Internationale Dag van de Boom hadden we 
ook tussen enkele bomen zichtbaar aangebracht. De tribune had duidelijk 
vorm gekregen en bood hopelijk toch wel voldoende plaats. Er waren al heel 
wat mamu’s ter plaatse gewapend met vlag en wimpel en die ons probeerden
te onderhouden met zang en theater in afwachting dat de gouverneur 
arriveerde. De autoriteiten arriveerden in functie van hun status, eerst de 
plaatselijke chefs en de chefs van de wijken. Zelfs van de omliggende dorpen 
waren de chefs afgekomen. Vervolgens de burgemeester van Katoka en zijn 
gevolg.  Op dat ogenblik kwam ook al een deel van het protocol ter plaatse 
om alles te verifiëren.
...
Tegen 13 uur kwam er dan toch beweging aan de horizon en een escorte van 
4 wagens met de nodige flikkerlichten bewoog zich in volle brousse. De 
gouverneur kreeg een enorm enthousiaste ontvangst. De toch wel zeker 300 
mamu’s gingen volledig uit de bol ondanks de zengende hitte van dat 
ogenblik. Het protocol deed zijn nodige opdracht en zorgde dat alles een 
beetje een deftig verloop kende. Vooreerst werd het woord gegeven aan 
Ilunga Tshiawu, burgemeester van Katoka. Vervolgens was het woord aan Père
Mathieu Vudu, voorzitter van de structuur RLCC. Daarna kwam de gouverneur
zelf aan de beurt en gaf een uitbundige toespraak voor het aanwezige 
publiek.  Het was duidelijk aan te voelen dat hij onder de indruk was. In zijn 
toespraak gaf hij weer dat vanaf dat ogenblik de gouverneur tot de groep 
bomenplanters van de provincie moest worden gerekend en hij beloofde om 
onmiddellijk ook lid te worden van RLCC. En hij kon onmiddellijk de daad bij 
het woord voegen want er was een boom gereserveerd die hij voor zijn 
monument mocht planten.
...
Uiteindelijk werd de gouverneur tot aan het Centrum van ORS gevoerd van 
waar hij aan zijn tochtje door onze bossen begon. Uiteindelijk is hij niet tot 
aan onze kweekterreinen geraakt. Voor hem was hetgeen hij te zien had 
gekregen blijkbaar al meer dan voldoende. Hij maakte hierbij een terechte 
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opmerking naar de chef van de Sectie Leefmilieu hoe het toch mogelijk was 
dat dergelijke realisaties op het grondgebied van de Provincie Kasaï 
Occidental hem tot hiertoe verborgen werden gehouden.
...
Alsof dit allemaal nog niet voldoende was, kregen we in die periode ook nog 
het bezoek van een delegatie van de FIP (Forest Investment Program). Een 
delegatie van 3 personen waaronder de Fransman Mark Rodriguez. Deze 
delegatie kwam natuurlijk in functie van het grote herbebossingproject. Zij 
kwamen eens peilen welke capaciteiten er ter plaatse aanwezig zijn om dat 
grote herbebossingproject te trekken. Want binnenkort zal er een 
aanbesteding gebeuren voor de installatie van een ALE (Agence Locale 
d’Exécution). Wij als ORS werden uitgenodigd in de gebouwen van de ONGD 
CAPSM. We zaten daar rond de tafel met de mensen van de FIP en nog een 
tiental andere organisatie waarvan de belangrijkste wel waren Caritas,  Inades
formation, CRONGD …  Iedere structuur moest zich voorstellen en weergeven 
welke realisaties er op het terrein gerealiseerd waren de afgelopen jaren, die 
dan eventueel in aanmerking kwamen voor een bezoek. Na een eerste 
informatieronde stelde men vast dat er geen enkele structuur was die werkte 
met bedragen van miljoenen dollars hetgeen wel het geval is met het project 
REDD dat er zit aan te komen. Uiteindelijk wil men toch de kans geven aan de 
lokale structuren om het project uit te voeren in plaats van het in handen te 
geven van bvb mensen uit Kinshasa of eventueel buitenlanders. Voorstel zou 
dan zijn om met verschillende structuren een consortium te vormen dat dan 
het project zou gaan realiseren.  Uiteindelijk werd er dan toch tijd vrij 
gemaakt om de sites te gaan bezoeken.
...
Het was duidelijk een vruchtbare adventsperiode geworden, deze aanlooptijd 
naar Kerstmis. En we hebben dan ook de afgelopen dagen ook meer dan goed
Kerstmis kunnen vieren. Kerstnacht met de lokale bevolking hier in de 
parochiekerk van St. Famille. Op Kerstdag was ik te gast bij de straatjeugd op 
Kankala, waar ik de eucharistieviering bijwoonde, waarna we deelnamen aan 
een deugddoende  maaltijd. En nu gaan we volop richting 2014.

Tekst : Johan venken
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Propere Straten Actie

Op 20 en 21 maart
2014 hebben enkele
medewerkers van De
Sleutel zich samen
met 11 vrijwilligers
ingezet om in
Lanaken mee te
helpen met de
Propere Straten
Actie.
We hebben aan de
Maas vele zakken
met afval gevuld en
zo het landschap
weer afvalvrij kunnen achterlaten. 
We hebben ook langs een aantal straten het zwerfvuil opgeraapt. Nadat we 
vele zakken hadden gevuld en op de wagen geladen keerden we tevreden 
terug. De straten lager er weer netjes bij.

Wij willen de vrijwilligers bedanken
voor hun inzet en om hun vrije tijd
op te offeren om zo hun steentje bij
te dragen om het zwerfvuil op te
ruimen en de natuur terug proper te
maken !

Tekst en foto's : Ronny
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Bezinning

Vastentijd is oefentijd
Is wakker worden na winterslaap

en je opengeeuwen
uit de beslotenheid van elk-voor-zich.

Is je ogen opentrekken
voor wat aan het gebeuren is

in het diepste van jezelf
en in de wereld om je heen,

en zicht krijgen
op het grote Licht

dat doorbreekt aan de horizon.
Is in voorjaarsstilte

je eigen grond omspiten
en klaarmaken voor een nieuwe lente,

en het zaad
van vrede en menswaardigheid

ontkiemen laten in je hart.
Vastentijd is trainingstijd :

hart en handen soepel maken
voor verbondenheid
met God en mensen,

vingeroefening
in solidariteit.

Dat en zoveel meer
is vastentijd :

de grote opwarming
om te herleven.

Tekst : Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven
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Wist-je-dat ...

... de Telekern van Hasselt regelmatig samenwerkt met het CAD (Centra voor 
Alcohol- en andere Drugproblemen) van Hasselt. Ze helpen een kamer of 
studio opruimen of bieden hulp bij een verhuis.

... de Telekern uit Heusden oude fietsen herstelt om ze dan via Sint-Vincentius
door te geven aan kansarmen.

... vanuit Neerharen enkele medewerkers de voorbije maanden weer 
verschillende malen zijn gaan helpen bij de verbouwingswerken van het 
Medisch Integratiecentrum in Zwartberg. 

... ze ook gewerkt hebben bij een oude oorlogsbunker in Neerharen.

... een ploeg van Telebouworde de week van 1 mei 2014 een week zal  werken
in de Saenhoeve in Maasmechelen. Ze zullen er klinkers leggen en oude 
omheiningen herstellen en vervangen.

... er een nieuwe website van Telebouworde in de maak is.

... Johan Venken in het voorjaar hoopt op verlof te kunnen komen in België.

... de winkel in de Sleutel wordt opengehouden door een team van vijf 
enthousiaste vrijwilligers en medewerkers : Anne, Palmyre, Justine, Viviane en
Ronny.

... de gemeentelijke basisschool Rekem meer dan 6.800 euro heeft 
ingezameld voor de vzw Little Hearts uit Antwerpen. Ook Telebouworde 
Limburg heeft hieraan meegewerkt. 

... het bouwkamp dit jaar door gaat van 7 juli t/m 26 juli. Dit zullen 2 weken in 
Watou, Poperingen en 1 week in Heule zijn. Voor verdere inlichtingen kan je 
terecht bij Jef.

10



Agenda april - juli 2014

Zaterdag 12 april 2014, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 10 mei 2014, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 14 juni 2014, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 12 juli 2014, samenkomst 8u45, vertrek 9u00
Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Maandag 28 april 2014 t/m zaterdag 3 mei 2014
Seanhoeve, Maasmechelen, Speelpleinwerking

Maandag 7 juli 2014 t/m zaterdag 26 juli 2014
Bouwkamp

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 2014.

Steunen ?

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

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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