
0808
WEEKKRANT

25 FEBRUARI

JAARGANG 76

EDITIE 4330

2 0 1 5

WWW.KERKENLEVEN.BE P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



Ikgaalvastwant ikbenzomoe,

maarweet jewat ikdoe,

'k laathier endaareen lichtjeaan,

danmoet jij straks,

als jij ookkomt,

nietdoorhetdonkergaan.

We namen gelovig afscheid van de

heer Georges Swinnen, weduw-

naar van Agnes Merckx (+ 1 januari

2014), geboren te Heverlee op 30 au-

gustus 1923 en overleden in het UZ

Gasthuisberg te Leuven op 7 febru-

ari 2015, gesterkt door het ziekensa-

crament.

José Panis meldde ons het overlij-

den van haar echtgenoot Willy An-

tonneau, lid van OKRA SFHever-

lee, geboren op 21 maart 1930 en

thuis overleden op 7 februari 2015

Beide uitvaarten vonden plaats in

onze Sint-Franciscuskerk op vrij-

dag 13 februari 2015.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal hen gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2015

OVERLIJDENS

‘Eenmaal scout, altijd scout’.

Op zaterdag 14 februari namen we

in de Sint-Antoniuskerk met velen

afscheid van Paul Verelst, echt-

genoot van Lydie Verbeiren. Paul

werd bijna 90 jaar. Hij werd gebo-

ren te Merksem op 18 februari 1925

en overleed te Leuven op 9 februari

2015.

Zijn afscheidsviering werd een

dankviering voor het leven van

deze ‘gelovige scout’.

‘Wij zullen gans ons leven,

lijk Gij ’t geboôdt

U volgen en U dienen

tot aan ons dood.’

Woorden uit het beloftelied van de

scouts. Het bleven voor Paul geen

holle woorden; het tekenden heel

zijn leven.

Dank, Paul, voor je doordreven ij-

ver voor onze parochie, je appreci-

atie voor vieringen, teksten, homi-

lieën en muziek en zang en voor de

vele activiteiten en feesten waar je

zo vaak aan deelnam.

Het onderstrepen van de noodzaak

van een alles-omvattende,

ruime openheid

betekent niet dat men de nabije nood

uit het oog mag verliezen.

Baers

KALENDERBLAADJE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 25 Februari

14.00 u. Superleuke quiz van Zie-

kenzorg cm Samen Sterk

in de Kristoffelzaal

Donderdag 26 februari

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 01 maart

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

12.30 u. Griekse zondag

in de Antoniusruimte

Dinsdag 03 maart

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Woensdag 04 maart

10.00 u. Kernvergadering van Zie-

kenzorg cm Samen Sterk

in de Kristoffelzaal

Donderdag 26 februari

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal

20.00 u. Kerkraad

op het terras

PAROCHIEAGENDA

DON BOSCO

Zondag 1 maart

Tweede zondag in de

veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 8 maart

Derde zondag in de veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Parochie Linden

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

Parochie Blauwput

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

Parochie Vlierbeek

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-FRANCISCUS

Zondag 1 maart

2ste zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Ere-pastor Jef Bulckens

Assistent: Cécile Van Hoecke

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 8 maart

3de zondag van de vasten

10.00 u. Gebedsdienst met communie

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Henri Geysels

Gebedsleider: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Projectie: Thierry Van Craenem

Parochie Boven-Lo

Zondag

08.00 u. eucharistieviering

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 01 maart

2de zondag in de Veertigdagentijd B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: jaargetijde voor mevrouw

Yvonne Van Ussel

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 08 maart

3de zondag in de veertigdagentijd B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: jaargetijde voor de

overledenen van de familie

Dujardin-de Fraiture

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

VIERINGEN

Sint- Franciscus

Woensdag 25 februari

10.00 u. OKRA teamvergadering

20.00 u. Koor Blij Rondeel

Donderdag 26 februari

14.00 u. Seniorencafé met curling

op tapijt

Vrijdag 27 februari

OKRA aquagym

20.00 u. Buurtkoor Parcoeur

Zaterdag 28 februari

OKRA aquagym

14.00 u. VOCA 5

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u.

in het parochiecentrum

Zondag 1 maart

Namiddag: LUNCH ingericht

door PC

Maandag 2 maart

14.00 u. OKRA ledenvergadering

Dinsdag 3 maart

10.00 u. Ziekenzorg Kerngroeps-

vergadering

14.00 u. Seniorencafé

Woensdag 4 maart

14.00 u. Eerste communie bijeen-

komst

20.00 u. Koor Blij Rondeel

PAROCHIEAGENDA
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Werkweekend

Van vrijdag, 13 maart, 19 uur, tot

zondag, 15maart2015, 16uur

Als jij één van die vele mensen

bent, die al eens in Het Molen-

huis verbleef, dan moet je zeker vol

bewondering hebben staan kijken

naar alle gedane werken en je waar-

schijnlijk hebben afgevraagd hoe

dit Molenhuis kan blijven bestaan!

Enkel het engagement van enthou-

siaste vrijwilligers maakt al meer

dan 35 jaar het Molenhuis moge-

lijk!Enliefstmetjouerbij!

Daarom willen we hierbij een op-

roep doen tot ieder die het Molen-

huis in zijn hart draagt en die iets

wil terugdoen voor al de mooie mo-

menten die hij/zij daar meegemaakt

heeft.

De werkjes die we doen tijdens het

gezellige werkweekend zijn geen

grote projecten maar het dagelijks

onderhoud zodat het Molenhuis

en haar omgeving een plaats blijft

waarjij ‘thuis’kankomen.

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak, hoesla-

ken en kussensloop, warme kle-

ren en regenjas, toiletgerief, wan-

delschoenen, laarzen, huispantof-

fels, rugzakje met drinkbus en be-

ker, zaklampen. + jouw eigen werk-

gerief

Kostprijs: volwassenen 20 euro ,

kinderen (13-18 j.) 16 euro, kinderen

(6-12 j.) 12 euro, kinderen (4-5 j.) 8

euro.

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx

0497 53 29 22 / ivo@moulindebel-

lemeuse.be

Bankrekening: BE42 9799 3935

2954 / Met vermelding: werkweek-

end+naam

MOLENHUIS

BERISMENIL

Wereld(solidariteits-)feest

op15maart

Thema:“Handelen”

Vanaf 8 u: Solidariteitsontbijt in

de parochiezaal ten voordele van

het goede doel van Johan Vanden-

bossche“Letuschange”.

Inschrijven is noodzakelijk (kijk

even op www.franciscusfrando.be

of inbijlage).

Om 10 u: Familieviering (eucha-

ristieviering)

Voorganger: Pastor Jef Bulckens –

Assistent:LievenDries

Tijdens de viering zullen we extra

aandacht hebben voor de mensen in

hetZuiden.

Tijdens de viering steunen we een

tweede project van iemand uit onze

gemeenschap: “Liggo Naftora” van

defamilieDecerf.

Viering wordt opgeluisterd met we-

reldmuziek dankzij ons Francis-

cuskoorenensemble.

Of één van onze andere vieringen

van18februari tot22maart.

Mogen wij je tot slot nog even een

vraagstellen?

Weet jij nog wat vasten is? Neen?

Lees dan even wat Broederlijk delen

eroverdenkt:

Vasten is een woord dat in onze

maatschappij geen centrale plaats

meer heeft. Integendeel. Consume-

ren heeft deze plaats overgenomen.

Vasten, we doen het uit noodzaak

omdat we de dagen ervoor wat te-

veel gegeten hebben. Of we doen

het voor een slankere lijn of om-

dat de arts diabetes of een te hoge

cholesterol heeft vastgesteld. Maar

is dit wel het vasten dat ons geloof

en Broederlijk Delen bedoelt? De

aanwezigheid van moslims in onze

samenleving herinnert ons eraan

dat er een vastentijd bestaat. Hun

ramadan is een duidelijke tijd van

versobering, van anders leven, van

volhouden. Dat christenen een ei-

gen ‘ramadan’ hebben, weten veel

mensen niet meer. Vroeger had de

vastentijd een prominente plaats in

onze samenleving. Op carnaval na,

blijft er spijtig genoeg niets zicht-

baar meer over van deze vasten-

tijd. Vasten kan je op verschillen-

de manieren benaderen. Je kan vas-

ten uit verplichting, omdat het

moet. Vasten maakt deel uit van je

cultuur en/of godsdienst. Je staat er

niet bij stil, het is een gewoonte.

Als de vasten voorbij is, kan je weer

verder doen zoals voorheen. Je kan

de vraag stellen of deze vorm van

vasten door een godsdienst bedoeld

wordt. God-zoekende mensen wil-

len zich in deze periode losmaken

van hun gehechtheid aan het mate-

riële. Ze willen meer tijd en ruim-

te geven aan wat hen overstijgt, aan

hun relatie met God. Ze beleven

hun vasten als een persoonlijke

weg naar verandering. Je loopt

ernietmee tekoop.Hetgaatniet om

het uiterlijke. De derde vorm van

vasten is het doen van gerech-

tigheid. De volle nadruk ligt hier

op het handelen vanuit de inner-

lijke omkeer. Veertig dagen de tijd

krijgen om bewust keuzes te ma-

ken. Dit soort vasten roept ons op

resoluut de kant van de armen en

rechtelozen te kiezen. In onze bij-

bels-christelijke traditie is het God

zelf die ons daartoe uitnodigt. Vas-

ten als daad, als evangelie-in-prak-

tijk.

Spreekt het je aan, kan jij een keuze

maken uit de soorten vasten of twij-

fel je soms over de zin van deze pe-

riode? Kom dan in de volgende we-

keneenslangs.

Hopelijk kunnen wij je prikkelen

tijdens onze vieringen van 18 fe-

bruari tot22maart.

Lieven Dries, Sint-Franciscusge-

meenschap

GRAAG WILLEN WE JE WARM MAKEN VOOR ENKELE STERKE MOMENTEN:

DonBoscocentrum“Ademtocht”

Het leven in het nu-moment is ‘een

kunst’ die wij in het dagelijks leven beoe-

fenen. Om die reden is het dagelijks leven

de beste school voor meditatie. Het leert

ons dat het fout is God te identificeren

met religie, tempel, synagoge, moskee of

kerk, met vrome taal of rituelen. God is

altijd overal. De meditatie is de discipli-

ne die ons leert God te zien in het hier en

nu.

LaurenceFreeman

In de maand maart komen we dit

jaar 3 maal samen ter meditatie, tel-

kens om 20 uur in de Stille Zone ‘A-

demtocht’ van het Don Boscocen-

trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Data: maandag 2, maandag 16 en

maandag30maart2015.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE
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Beste voorgangers, lectoren, voor-

zangers, organisten, muzikanten,

catechisten, medewerkers secretari-

aat en poetsploeg, vrijwilliger en

parochiaan

Zondag 1 maart organiseert het

bestuur van onze parochiezaal een

5 gangen eetmaal ten voordele van

dezaalzelf.

Doel: geld in te zamelen om in de

zomerperiode schilderwerken in de

toiletten en andere noodzakelijke

herstellingen uit te kunnen voe-

ren.

U bent dus samen met de andere le-

den van uw vereniging welkom om

die dag lekker te komen genieten en

tevens onze zaal een hart onder de

riemtesteken.

De tafels worden gegroepeerd per 8

personen. De ideale kans dus om

onderling af te spreken en die dag

watbij tepraten.

Hieronder kan u de uitnodiging

vinden.

Ook rekent het bestuur op hulp van

enkele mensen om alles goed te la-

tenverlopen.

Concreet zoekt men: opdieners van

dranken en maaltijden, tappers, af-

wassers, tafelversierders en -dek-

kers,afruimers,kuisers,…

Helpers(sters) mogen zich aan-

melden bij Arnold Vanhou-

cke (Arnold.Vanhoucke@tele-

net.be) of Guy Saenen (guysae-

nen@skynet.be).

Die dag wordt er ook een tombola

voorzien.

Daarvoor zoekt men prijzen van

rondde15à20euro.

Kunnen jullie als vereniging zor-

genvooreenleukeprijs?

Laathetmijdanweten.

Bij de prijs zal tevens de naam ver-

meld staan van de vereniging die

dezeschonk.

Hopelijktotdan!

FEESTELIJJKE LUNCH 1 MAART

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

* Aula Rector Pieter De Somer Debe-

riotstraat 24, Leuven Aanvang 14.00

u.–Einde15.45u.

Hedendaags India. Een nieuwe we-

reldspeler?

Prof. Idesbald Godderis (Faculteit

Letteren)

Dinsdag3maart2015

Hoe onze economie versterken om

onze welvaart te blijven verdienen?

Dhr. Urbain Vandeurzen (Raad van

BestuurGIMV)

Dinsdag10maart2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat 63, 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01/02

LEZINGINSENIORAMA

“Gelovige zingeving aangereikt

door jongere mensen in onze sa-

menleving”

door Kristien Justaert, docente faculteit

Theologie enReligiewetenschappen

Datum: maandag 2 maart 2015 van

14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,50 euro, niet-le-

den 5,50 euro, koffie inbegrepen
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Toespraak tijdens de Algemene Ver-

gadering van Trefpunt OKRA Sint-

FranciscusHeverlee2.2.2015

Beste vriendinnen en vrienden van

OKRASint-Franciscus

Cecile Van Hoecke, jullie onder-

voorzitster, vroeg mij aan jullie uit

te leggen wat OKRA allemaal doet

voordeouderen.

Ik wil dat graag doen, maar vooraf

wil ik toch stellen dat OKRA niet in

de eerste plaats iets doet VOOR ou-

deren.

OKRA is een vereniging VOOR,

maar vooral VAN en DOOR mensen

dieouderzijndan55jaar.

OKRA is een vereniging die tot doel

heeft ervoor te zorgen dat jonge,

minder jonge en oudere senioren

elkaar kunnen ontmoeten, dat zij

hun persoonlijke talenten kunnen

ontplooien, dat zij kunnen deelne-

men aan de altijd maar veranderen-

de wereld, dat ze zich kunnen in-

zetten voor anderen en zodoende

kunnen meewerken aan een soli-

daire en duurzame samenleving.

OKRA is een open, kristelijke en

actieve organisatie die respect heeft

voor iedereen en extra aandacht

heeft voor kwetsbare mensen. Van-

daardenaamOKRA.

OKRA is in de eerste plaats een ver-

eniging VAN ouderen. Het is een

open beweging die zich richt op

de heel verscheiden groep van de

55-plussers. OKRA is erom bekom-

Mieke Peeters

merd dat zowel de jonge senioren

(de pas gepensioneerden of de nog

net niet gepensioneerden) als de

minder jonge senioren, maar zeker

ookdeoudste endemeestkwetsbare

ouderen er zich thuis kunnen voe-

len en het gevoel kunnen hebben

dat OKRA hun organisatie is. Alle

200.000 ouderen die zich aanslui-

ten bij OKRA maken samen OKRA.

OKRA is van hen, van jullie, van

ons dus. Of zo zou het toch moeten

zijn. Als dat niet zo is, moeten jul-

lie mij straks zeggen wat maakt dat

dat niet of onvoldoende het geval is.

OKRA is ook een vereniging DOOR

ouderen. Het is een vereniging die

gedragen is door ouderen en die op-

gebouwd is vanuit lokale trefpun-

ten of lokale groepen, zoals jullie

trefpunt.

De activiteiten in OKRA worden

zowel op het algemene (of natio-

nale) niveau als op het regionale

en het plaatselijke niveau onder-

steund door beroepskrachten (een

70-tal jonge en minder jonge men-

sen), maar het allerbelangrijkste

werk wordt geleverd door vrijwil-

ligers. Die ongeveer 16.000 vrijwil-

ligers vormen de ruggengraat van

OKRA. Voor jullie zijn dat in de eer-

ste plaats de bestuursleden van het

trefpunt, de kerngroep zoals jullie

hen noemen. Voor jullie was dat

niet in het minst voorzitter Felix,

van wie jullie jammer genoeg kort-

geleden afscheid moesten nemen. Ik

maak van de gelegenheid gebruik

om mijn oprechte deelneming te be-

tuigen aan de echtgenote en de fa-

milie van Felix, en ook aan jullie,

die in Felix een heel bekwame, ge-

dreven, bezorgde, charmante voor-

zitterverliezen.

Die kerngroep van mensen, on-

getwijfeld nog verder ondersteund

door mensen die niet bij de kern-

groep horen, maar ook regelmatig

de handen uit de mouwen steken,

die mensen zorgen er in de eerste

plaats voor dat er in OKRA veel ge-

beurt voor de ouderen van Sint-

FranciscusHeverlee.

Die kerngroep van mensen wordt

verder ondersteund door vrijwilli-

gers en beroepskrachten van de re-

gio Oost-Brabant. En die mensen

die regionaal verantwoordelijkheid

opnemen, worden op hun beurt

ondersteund door mensen die zich

algemeen(nationaal)engageren.

Om ervoor te zorgen dat er vol-

doende contact blijft tussen de tref-

punten en de regionale en de alge-

mene werking, dat de noden van de

plaatselijke trefpunten regionaal en

algemeen voldoende bekend zijn,

zijn er vrijwilligers uit de trefpun-

ten die deel uit maken van het re-

gionale bestuur en van daaruit van

het algemene bestuur. Zo zijn Ce-

cile Van Hoecke en Ronny Van de

gaer op dit moment lid van het regi-

onale bestuur en was Arnold Van-

houcke lange tijd lid van het alge-

menebestuur.

OKRA is dus een vereniging die ge-

dragen is door ouderen en opge-

bouwd is vanuit lokale trefpunten.

Tot zover OKRA als vereniging

VANenDOORouderen.

En nu: OKRA als vereniging VOOR

ouderen.

Samengevat kunnen we zeggen dat

OKRA zichzelf twee grote opdrach-

ten geeft: ontmoetingskansen bie-

den aan en belangen behartigen van

ouderen. En dat doet OKRA al van

bij haar ontstaan, ruim 60 jaar ge-

leden, toen nog onder de naam Ka-

tholieke Bond van Gepensioneer-

den naam die later veranderde in

Kristelike Beweging van Gepensio-

neerden.

In de eerste plaats verenigt OKRA

mensen, brengt mensen samen,

verbindt mensen. En dat doet ze

op veel verschillende manieren, sa-

mengevat als haar sociaal-culturele

werking.

Die sociaal-culturele werking speelt

zich in de eerste plaats af in de

trefpunten. Daar worden de be-

langrijkste ontmoetingskansen ge-

boden. Op de website van jullie tref-

punt zie ik in de nieuwsbrief voor

de maand januari heel wat activitei-

ten die ontmoetingskansen bieden.

Ik zie een culturele activiteit, nl. een

bezoek aan het museum MuZEE

in Oostende. Ik zie een ledenver-

gadering met nieuwjaarsreceptie en

een jaaroverzicht van de activitei-

ten van 2014. Ik zie sportactivitei-

ten, nl matcurling en een wande-

ling naar het Stadspark. Ik zie een

jaarlijks banket in de hotelschool

VTI.

Opdewebsite zie ik ook heel veel fo-

to’s van de voorbije jaren en die fo-

to’s geven een mooie staalkaart van

activiteiten die kansen gaven tot

ontmoeting. Ik zie o.a. een kerstbe-

zinning, een sinterklaasfeest, een

fototentoonstelling, een bezoek aan

het Red Star Line museum, een

lunch, een wandeling in Bierbeek,

een driekoningenfeest en nog veel

meer.

Al die culturele, sportieve of zinge-

vingactiviteiten, bijna altijd aange-

vuld met een hapje en een drankje,

brengen mensen samen, verenigen

mensen,verbindenmensen.

Op jullie website zie ik ook in

de Eigentijdse Sprokkels activitei-

ten die niet of moeilijk te organi-

seren zijn door een plaatselijk tref-

punt, maar die wel haalbaar en be-

taalbaar zijn op regionaal niveau. Ik

zie het nieuwjaarsconcert in Scher-

penheuvel (ik nam er zelf aan deel

en heb heel erg van genoten van

de klassieke muziek van het knap-

pe orkest Frascati). Ik zie showna-

middagen met zang, dans, ambian-

ce en humor in Aarschot. Ik zie

voordrachten onder de naam Nieu-

we Horizonten, de bedevaart naar

Scherpenheuvel, een cursus hand-

werk, namiddag- en dagwandelin-

gen, een fiets 4-daagse, filmnamid-

dagen in Kinepolis, OKRA-reizen

inbinnen-enbuitenland.

Al deze activiteiten worden niet al-

leen regionaal ondersteund, ook

op het algemene niveau worden de

deelwerkingen verder uitgebouwd.

OKRA-Sport en OKRA-Reizen wer-

den de laatste jaren sterk onder-

steund. Ook in OKRA-Academie

en in de zingevingswerking wordt

door OKRA-algemeen geïnvesteerd.

Ook al deze regionale culturele,

sportieve en zingevingactiviteiten,

evenals de reizen bieden ontmoe-

tingskansen, zorgen ervoor dat

mensen hun huis uit komen, dat ze

nietvereenzamen.

Al die activiteiten zorgen ervoor

dat ouderen een sociaal netwerk be-

houden, ook als het familiale net-

werk afbrokkelt. En een sociaal net-

werk behouden is voor de gezond-

heid minstens zo belangrijk als de

kracht van de geneeskunde, zegt

Rudi Westendorp, een Nederland-

se professor ouderengeneeskunde.

Eenzaamheid, zegt hij, kan dodelij-

ker zijn dan een erge ziekte. Uit een

onderzoek van vorig jaar blijkt dat 1

miljoen mensen of 8% van alle Bel-

gen zich eenzaam voelen. Uit eer-

der onderzoek bleek dat 10% van

de ouderen zich dikwijls eenzaam

voelt en dat 30% zich soms een-

zaam voelt. Zulke informatie sterkt

ons in onze overtuiging dat zorgen

voor ontmoetingskansen nog altijd

een heel belangrijke opdracht van

OKRAisenblijft.

Lees verder volgende week

ofnureedsvolledigop

http://www.franciscusfrando.be/

AlgLedenvergaderingMiekePeeters.htm

WAT DOET OKRA ALLEMAAL VOOR DE OUDEREN?

Christine: Welkom op onze tweede

viering n.a.v. onze solidariteitsreis

in de Filipijnen. Vorige week vertelden

we over onze ervaringen met de gezond-

heidszorg. Vandaag gaat het over het on-

derwijs.

Onze ervaring met de onderwijswe-

reldindeFilipijnen.

ACT is een organisatie die op de Fi-

lipijnen 55.000 leraren verenigt in

het openbaar onderwijs, maar ook

werkt met de niet-leraars én in part-

nership met ouders, leerlingen en

met de andere vakbonden en alle an-

dere maatschappelijke actoren van

de volksbeweging, zoals de land-

arbeiders, de armoedebeweging, de

vrouwenorganisaties,…

De organisatie wil de onderwijs-

kwaliteit en de belangen van alle

betrokkenen in onderwijs verbete-

ren. Een nationale wet bepaalt dat

leraren in het openbaar onderwijs

recht hebben op 18.549 pesos per

maand. De kost om in Metro Manil-

la (de Filipijnse hoofdstad) te leven

wordt geraamd 30.000 pesos - dus

ruim daaronder. De overheid voor-

ziet geen werkingsmiddelen voor

het lesgeven in haar openbaar on-

derwijs. Leraren moeten zelf in-

staan voor hun didactisch materi-

aal.

Slechts 3,7% van het BNP gaat naar

onderwijs. Slechts een zeer klein

percentage van opgeleide leraren

wordt door de overheid aan het

werk gezet. De Filipijnse klassen

hebben het hoogste aantal leerlin-

gen per klas in Azië: 60, in daar-

voor niet geschikte gebouwen en

zonder didactisch materiaal. Slechts

40 op 100 leerlingen maken hun

schooljaar af. Kinderen in armoe-

de die school lopen hebben nood

aan extra zorg, tot en met voeding.

Maar daar heeft de overheid geen

orennaar.

ACTvoert opditmoment campagne

voor de aanstelling van meer lera-

ren. Er zijn eerst 65.000 en daarna

30.000 leraren aangeworven, maar

slechts contractueel . De regering

ziet af van het aanbieden van vas-

te betrekkingen. Contractuelen, zo-

als deeltijdse leraren moeten min-

der betaald worden en mogen geen

vakbondslidzijn.

Er zijn ook nog altijd 50.000 lera-

ren tekort. Afgestudeerden wijken

uit - en brengen buitenlands geld

het land binnen, met positief effect

op het Bruto Binnenlands Product

van de Filipijnen. En dat is een be-

wuste politiek. Een grote groep af-

gestudeerden werkt zelfs als “vo-

lonteer-teachers” (vrijwilliger) die

slechts 6000 pesos vergoeding krij-

gen voor 5 dagen van telkens 6 uur

en slechts voor bepaalde duur zijn

aangeworven. Omdat er zo’n groot

overschot aan opgeleide leraren is,

wordt op dit tewerkstellingsaanbod

ingegaan.

ACT is een deel van de georga-

niseerde Filipijnse volksbeweging.

Zij mobiliseren voor de verbetering

van de leefsituatie van hun leden,

maar even zeer voor het recht op

onderwijs van de kinderen van de

arme Filipijnse gezinnen. Zij mo-

biliseren mensen voor politieke ac-

tie tegen de corruptie, de militarise-

ring van het eiland Mindanao en de

Amerikaanse basissen daar en voor

goede publieke dienstverlening in

onderwijs,gezondheid.

We gaan terug naar de Filipij-

nen, waar onze begeleidster Amy

heel concreet illustreerde wat ‘vis-

ser van mensen’ zijn kan beteke-

nen. Een vakbond starten in de Fili-

pijnen is een werk van geduldig en

volhardend mensen aanspreken én

telkens weer , per sector, bedrijf en

regio de erkenning verwerven die

nodig is om vakbondswerk te mo-

gendoen.

Amy is een gepensioneerde lerares

diedatwerkdeedinMindanao.

Zij is de bezielende kracht gewor-

den van een school in de woon-

gebieden van de inheemse bevol-

kingsgroep, die erg afgelegen in

de bergen van Mindanao wonen.

Het dichtstbijzijnde dorp ligt op

minstens 1 uur rijden met de mo-

tor langs onverharde en lastige we-

gen. De Filipijnse overheid voor-

ziet daar enkel een lagere school

voordeallerkleinsten.

Mét de gemeenschap is een school

opgebouwd, zijn leerkrachten ge-

ëngageerd en kunnen ook jongeren

dus ‘onderwijs genieten’. Hun kin-

deren laten leren lezen, schrijven,

Engels leren en niet alleen hun ei-

gen taal … dat was voor de stam-

hoofden waarmee we gepraat heb-

ben en voor de gemeenschap één

van de prioriteiten en vanuit ACT

heeft Amy daar mee het voortouw

ingenomen.

Maar, de ondergrond van Mind-

anao is rijk aan goud, zilver, olie,

gas, …en dat trekt internationale

mijnbedrijven aan. Het liefst van

al willen die bedrijven de mensen

daar weg, om de omgeving te ont-

ginnen. Zij krijgen daar de hulp bij

van het Filipijnse leger en paramili-

tairegroepen.

In het voorjaar al, voor onze reis

werd het terrein én de school be-

zet, zodat zij moesten vluchten. Zij

konden echter terugkeren. In juli

kregen wij het relaas van hun tij-

delijke evacuatie naar Davao en de

pijnlijke leefomstandigheden daar,

maar ook van hun hernieuwde

start. Alles was vernield toen ze te-

rugkeerden: hun medicinaal tuin-

tje, de planten die ze gezaaid had-

den, de dieren die ze kweekten. Het

gebouw was overeind gebleven - ge-

lukkig. En, ze plantten samen een

nieuwe kokosboom en herbegon-

nen.

Christine en Guido Vos – Uit de viering

van 25 jan. 2015 in het Don Bococentrum

GA MEE EN ZIE - SOLIDARITEITSREIS IN DE FILIPIJNEN
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