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Elk ogenblik van het levensspel

worden de kaarten opnieuw ge-

schud.

Gisteren waren wij ziek, vandaag

blaken wij van gezondheid.

Vandaag heersen er geluk en vrede,

morgen ellende en wanhoop.

Maar met wat ons overkomt, kun-

nen wij altijd weer iets nieuws op-

bouwen.

Zolang een mens in leven is, kan

hij altijd iets nieuws opbouwen,

zelfs al heeft hij alleen maar puin-

hopen tot zijn beschikking.

M. Gray

CONCERTBAND LEUVEN

De Concertband Leuven repeteert

wekelijks

op dinsdag van 20 tot 22 uur

in het Gemeenschapscentrum Don

Bosco.

We spelen populaire songs en film-

muziek.

Muzikanten zijn steeds welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com

KALENDERBLAADJE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 4 maart

10.00 u. Kernvergadering van Zie-

kenzorg cm Samen Sterk

in de Kristoffelzaal

Donderdag 5 maart

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal

20.00 u. Kerkraad

op het terras

Zondag 8 maart

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Soepverkoop t.v.v. Broederlijk De-

len

Dinsdag 10 maart

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Donderdag 12 maart

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal

Sint- Franciscus

Woensdag 4 maart

14.00 u. Eerste communie bijeen-

komst

20.00 u. Koor Blij Rondeel

Donderdag 5 maart

14.00 u. Seniorencafé met curling

op tapijt

Zaterdag 7 maart

20.00 u. Buurtcomité:

Afrika Film

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u.

in het parochiecentrum

Maandag 9 maart

OKRA wandeling

Dinsdag 10 maart

14.00 u. Seniorencafé

20.00 u. Fotoclub Prisma

Woensdag 11 maart

14.00 u. Ziekenzorg Vorming-Pra-

ten met je dokter

20.00 u. Koor Blij Rondeel

PAROCHIEAGENDA

Woensdag 11 maart 2015 van 13.00 u.

tot 14 u.

Inschrijven via het onthaal

016 22 20 14

of onthaal@seniorama.be.

Sneller dan andere leeftijdsgroe-

pen kunnen senioren wat in de

put geraken door ziekte of verlies

van hun partner of een naaste. Als

ze daarbij nog eens eenzaam zijn,

loopt het rouwproces gemakkelij-

ker uit op psychische problemen

of zelfs een depressie, met perio-

des van angst en verwarring. Een

psycholoog kan dan uitkomst bie-

den, maar voor veel senioren is die

stap te groot. Seniorama verlaagt

daarom die drempel. Een psycho-

loog van het Centrum voor gees-

telijke gezondheidszorg Vlaams-

Brabant Oost (Leuven) komt iedere

maand spreekuur houden bij Seni-

orama.

Plaats: Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven

www.seniorama.be

PSYCHOLOOG - GRATIS GESPREK

DON BOSCO

Zondag 8 maart

Derde zondag in de veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 15 maart

Vierde zondag in de veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Parochie Boven-Lo

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

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 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

Zondag 15 maart

4ste zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering –

wereld(solidariteits-)feest -

familieviering

Voorganger: ere-pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: kinderen en volwassenen

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

Projectie: Thierry Van Craenem

Parochie Linden

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 08 maart

3de zondag in de veertigdagentijd

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: vrome stichting de familie

Dujardin-de Fraiture

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 15 maart

4de zondag in de veertigdagentijd

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: vrome stichting familie

Mannekens

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

VIERINGEN

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Deze maand komen we, na maandag

2 maart, nog samen op maandag 16

en maandag 30 maart. telkens om 20

uur in de Stille Zone ‘Ademtocht’

van het Don Boscocentrum, Orto-

lanenstraat 6, Kessel-Lo.

Verwittig Jos als je er eens wil bij

zijn.

Jos Vermeulen 016 89 03 16

vermeulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke

traditie: http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE
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Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
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www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
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www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
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dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.
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Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Filip Debruyne

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
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ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
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tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
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DON BOSCO
Gilberte Havet
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tel. 016 25 45 87
havet@base.be
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Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 05 93
Gsm 0474 89 37 66
hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van09.30 u. - 11.30 u.op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



Van vrijdag, 20 maart, 19 uur, tot
zondag,22maart2015, 16uur

Dit is weer een beetje een feestedi-

tie, want het is reeds de 15de keer dat

we samenkomen om te zingen. Al-

hoewel het net als vorig jaar het eer-

ste weekend van de lente is, stappen

we toch af van een vast thema. Het

staat jullie dus terug vrij een Ne-

derlandstalig nummer te kiezen als

“paspoort” voor de voorstellings-

rondeopvrijdagavond.

De wandeling zaterdagnamiddag

moet vooral leuk zijn, liefst zon-

der te veel avonturen, zodat we ’s

avonds nog puf hebben om alles te

zingenwatonstebinnenschiet.

Zondag geeft niet zo veel verras-

singen, rustig ontbijt, frisse neus,

middagmaalenpoetsen.

Voor de nieuwelingen onder jullie,

er is een zangbundel beschikbaar

met de reeds gekozen liedjes. Han-

dig om te weten welk repertoire we

zingen, maar ook om gemakkelijk

mee te zingen omdat je de teksten

bijdehandhebt.

Een seintje naar Wannes en je

krijgtallesthuisgestuurd!

O ja, belangrijk detail: je hoeft niet

te kunnen zingen, ’t is de goesting

dietelt!

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

Aantaldeelnemers: 14
Minimumleeftijd: 16jaar

Kostprijs: volwassenen 40 euro ,

kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen

(6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16

euro.

Verantwoordelijke: Wannes Tijs-

kens

03 218 57 38 / wananas@skynet.be

Bankrekening: BE31 0012 1965 4455

/ Met vermelding: zangweekend +

datum

MOLENHUIS BERISMENIL - ZANGWEEKEND

KWBKessel-Lopresenteert:
DeSchoneKlerenQuiz

Datum:Vrijdag13maart2015

Uur:20.00uur

Locatie:Ontmoetingscentrum

Genadedal,Velderblok2a,3

010Kessel-Lo

Prijs: 20 euro per ploeg (max. 5 per-

sonen)

Opbrengst gaat naar Schone Kle-
ren
Campagne van Wereldsolidariteit

Inschrijven tot8maartop

jong_kwb_kessello@hotmail.com

Of:0478461174

Hoofdprijs tombola: Winkelkar ter

waardevan100euro

(Carrefour express, Diestsestraat

104c,3010Kessel-Lo

OOK KWB WIL SCHONE KLEREN

VERSLAGVERGADERING

PASTORALEZONEKESSEL-LO

Op 10 februari zaten de 7 paro-

chies van de toekomstige parochia-

le zone Kessel-Lo opnieuw samen.

Men voelt duidelijk aan dat 2016

nadert en dat men zeker na de zo-

mer met concretere werkgroepen

aan de slag mag gaan. Immers, pro-

blemen in de plaatselijke gemeen-

schappen moeten in de toekomst

opgelost worden door de zone. Mis-

schien wordt er volgend werkjaar

geen vormselcatechese meer geor-

ganiseerd in de gemeenschap van

Don Bosco? De zone past er dan een

mouwaan.

Nadenken over de vragen van de

bisschoppensynode over het gezin:

laten we dat meteen in de zone

doen! Bijeenkomst in Linden op 26

februari, iedereenwelkom.

In de vergadering werd verder ge-

sproken over een overkoepelende

website voor de 7 lokale websites.

Dit is extra bovenop de bestaande

websites, die zullen blijven. Wat

moet die website allemaal kunnen?

En is het dan niet mogelijk voor

hen die dat wensen, om een ver-

nieuwde lokale website te maken

onder de vleugels van de nieuwe

overkoepelende website? Een vol-

gende stap is een bijeenkomst met

mensen uit de 7 parochies die in-

brengdoenvoordewebsite.

Er werd besloten dat er een kort

overzicht zal worden gemaakt van

alle vieringen van de 7 parochies,

wat dan als vaste rubriek weke-

lijks in Kerk&Leven kan verschij-

nen. Naast de samenwerking in de

zoneraad en specifieke op te richten

werkgroepen (bij voorbeeld websi-

te, catechese, ...) willenwe ook de pa-

rochianen in het algemeen de kans

geven op uitwisseling. Een soort

van aangename parochiedag, maar

dan voor de ganse zone? Een soort

parochieberaad? Een ontmoetings-

dag, net na de zomer, eventueel met

eenuitgenodigdspreker?

De parochieploegen van de 7 paro-

chies wordt gevraagd om na te den-

ken over volgende zaken: 1) website

parochiale zone Kessel-Lo ; 2) ont-

moetingsdag parochiale zone Kes-

sel-Lo; 3) mogelijkheden en noden

voor volgende stappen in de samen-

werking in Kessel-Lo, bij voorbeeld

deoprichtingvanwerkgroepen.

De volgende vergadering is op 21

april.

Christine Vinkx, parochie Blauw-

put
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Christine en Guido Vos vertelden in twee

vieringen in het Don Boscocentrum over

hun solidariteitsreis in de Filipijnen. De

eerste week werden hun ervaringen in de

gezondheidszorg belicht en de tweede week

ging het over het onderwijs.

Tine, een medereizigster verwoord-

de haar indrukken over onze reis:

“Als men mij vroeg voor de reis wat we

in de Filipijnen gingen doen, antwoordde

ik iets in de zin van: we gaan hen ginder

onze steun en solidariteit betuigen met

hun strijd. Dat is belangrijk voor hen. Als

we vertellen over de weg die wij hebben af-

gelegd zal hen dat moed geven om door te

gaan.

Maar nu na de reis moet ik zeggen: Ik heb

van hen een paar serieuze lessen in nede-

righeid gekregen. Zij hebben bij mij een

aantal zaken echt terug opgefrist zoals:‘Je

engagement in het syndicaal werk of in

projecten is geen hobby maar een levens-

houding.’

Ik heb inderdaad gezien wat écht engage-

ment is en ik ben trots dat ik me een col-

lega van hen mag noemen”.

In de viering rond onderwijs ver-

namen we dat internationale mijn-

bedrijven de rijke ondergrond van

Mindanao, waar de groep op be-

zoek was, zouden ontginnen en de

mensen daar weg wilden. De school

werd bezet en zij moesten evacue-

ren. Zij konden terugkeren en her-

begonnenhunwerk

‘Zij plantten samen een nieuwe kokos-

boom en herbegonnen.’

Nu laat men ons weten dat de mi-

litairen er weer zijn. Zij zullen

weer hetzelfde lot moeten onder-

gaan, maar Amy, onze begeleidster,

zegt ook dat zij met de vakbond

een campagne gestart zijn met de

naam: “Save our schools”. Het gaat

(c) Foto: Lars Van Densen

immers van kwaad naar erger en

niet alleen hier. Op te veel plaat-

sen speelt zich een zelfde scenario

af. Een SOS Netwerk spreekt van 39

gevallen van bezetting van dorpen

en scholen door het leger in Zuid-

Mindanao.

Met steun van de onderwijsvak-

bond zijn jongeren die getroffen

zijn door een bezetting van hun

school naar Manilla gebracht. De

jongeren bezoeken daar scholen,

gaan naar regeringsgebouwen en

schetsen hun situatie voor, tijdens

en na een evacuatie. Zij doen dat

in gespreksfora, via theater, liede-

ren. Zij verzamelen handtekenin-

gen voor petities tegen dit optre-

den van het leger, voor hun recht

op hun gronden en op onderwijs.

De gehele Filipijnse volksbeweging

mobiliseert en steunt de campagne.

Eénvanonsschreefnadereis:

“Ik ging op reis en ik nam mee naar huis

…een grenzeloze bewondering voor de

mensen die we ontmoetten. Stuk voor stuk

werden ze geïntimideerd of bedreigd of ge-

vangen gezet, beschoten… We troffen tel-

kens vastberaden en gedreven mensen aan

die het onrecht in de Filipijnse maat-

schappij niet aanvaarden en de moedige

keuze maken om zich in te zetten in de

strijd voor rechtvaardigheid.

Telkens was de ontvangst heel hartelijk.

Met zo weinig middelen zijn ze in staat

te groeien en mensen in beweging te bren-

gen.”

HartbovenHard.

Wij ook moeten manieren vinden

om verontwaardiging en kwaad-

heid, over onrecht in de Filipijnen

en hier, om te zetten in positieve

actie, zoals bijvoorbeeld Hart boven

Hard dat probeert. Dat de tien har-

tenwensen die wij u graag meege-

ven door vele mensen gedragen en

uitgedragenmogenworden.

Hart boven Hard, een beweging die

ontstaan is in de voorbije zomer, na

de regeerverklaring van de Vlaam-

se regering, heeft 10 hartenwensen

omschreven voor de samenleving

dieweindetoekomstwillen:

* Samen rijk - aan kennis, verbeel-

ding, levenskwaliteit

* Sterk jong en oud - iedereen de-

zelfde kansen aan de start én in de

oudedag

* Werkbaar werk - en tijd vrij, om

actieveburgerstezijn

* Diversiteit is realiteit - samen voor

gelijkwaardigheid, zonder ‘wij’ te-

gen‘zij’

* Wereldwijsheid - en een wereld-

wijdesocialezekerheid

* Eerlijke belastingen - rechtvaar-

dig verdeeld, voor duurzame inves-

teringen

* Geen armoede meer - weg met de

kloof tussen de 1% en de 99% ande-

ren

* Een leefbare buurt - door te inves-

teren in basisvoorzieningen voor

iedereen

* Eco is logisch - zuurstof ademt fij-

nerdanfijnstof

* Doe de democratie - een toekomst

die sociaal, ecologisch, solidair en

superdivers is.

Dat ishetalternatief.

Christine en Guido Vos – Uit de vieringen

jan. 2015 in het Don Bococentrum

GA MEE EN ZIE – HART BOVEN HARD

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Hoe onze economie versterken om
onze welvaart te blijven verdienen?
Dhr. Urbain Vandeurzen (Raad van

BestuurGIMV)

Dinsdag 10 maart 2015

Het ontwikkelen van duurzaam
levensonderhoud in een tropisch
land: het groene mirakel van
Noord-Ethiopië.
Een terugblik op 18 jaar onderzoek

voor ontwikkeling aan de Mekelle
University,Tigray,Ethiopië
Prof. Seppe Deckers (Faculteit Bio-

Ingenieurswetenschappen)

Dinsdag 17 maart 2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat63,3000Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001/02

E-mailadressen: udl@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website:http://alum.kuleuven.be/

universiteit_derde_leeftijd_leuven/

Bankrekening: BE80 0014 6089

5677

LEZINGINSENIORAMA

“De hoge culturele muur tussen
VlaanderenenWallonië”
door Charles Ducal, dichter des Vaderland

Datum: maandag 9 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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Naast het bieden van ontmoetings-

kansen is een tweede belangrijke

opdracht die OKRA zichzelf geeft:

de belangen van de ouderen

behartigen.

Een van de allereerste activiteiten

van OKRA, toen nog KBG, was een

Mars op Brussel in 1954 tegen de

sociale afbraak en voor een cor-

recte uitbetaling van de pensioe-

nen, voor betaalbare rusthuizen en

een zorgverzekering. 18.000 men-

senstaptenmee.

Van bij haar ontstaan (als KBG) was

belangenbehartiging dus een be-

langrijke opdracht van OKRA. Mis-

schien is de uitwerking van die op-

dracht minder zichtbaar dan de ver-

taling van de sociaal-culturele op-

dracht. Ze is zeker minder zicht-

baar dan ze was in de beginperi-

ode toen massabetogingen mekaar

opvolgden. Grote betogingen wer-

den de voorbije 20 jaar niet meer ge-

organiseerd door OKRA. Grote be-

togingen worden in het algemeen

minder georganiseerd. Kleinere en

meer regionale acties kwamen in de

plaats. Ik denk aan de mobiliteitsac-

tie ten aanzien van De Lijn in 2010

en ‘Ons pensioen: geen vetpot’ in

2011. Ik denkook aanonzedeelname

(weliswaar met beperkte delegatie)

aan de grote betoging van 6 novem-

ber jl tegen het beleid van de hui-

dige regering en recenter nog aan

demanifestatie gericht aan het adres

van de Vlaamse minister van mobi-

liteit met de eis om ook op het plat-

teland voldoende basismobiliteit te

blijvenvoorzien.

Straatacties zijn slechts één ui-

tingsvorm van belangenbeharti-

ging. Het behandelen van indivi-

duele dossiers, maar vooral het ver-

tegenwoordigingswerk in adviesra-

den is minder zichtbaar, maar daar-

omnietmindereffectief.

Belangenbehartiging krijgt nu

vorm zowel in de lokale trefpunten

als op gemeentelijk, regionaal en al-

gemeenniveau.

Belangenbehartiging in het loka-

le trefpunt betekent de leden in-

formeren over thema’s die senio-

ren aanbelangen; de weg tonen naar

diensten of deskundigen; actie voe-

ren om beleidsverantwoordelijken

tebeïnvloeden.

Op jullie website zie ik informatie

over de MOBIB-kaart van De Lijn,

over de Minder Mobielen Centra-

le van Leuven, over welke win-

kels Qualietvoordelen geven. Dat is

een voorbeeld van informatie bie-

den over thema’s die ons aanbelan-

gen.

Op gemeentelijk niveau werken

trefpunten samen in functie van

het gemeentelijk ouderenbeleid. Dit

gebeurt vaak in samenspraak met

de gemeentelijke ouderenadviesra-

den. In het kader van de gemeente-

raadsverkiezingen werkten de tref-

punten samen aan een gemeente-

lijk memorandum, Zilverboek ge-

noemd. Daarin toetsten zij hun ge-

meente- en OCMW-bestuur af op

hun ouderenbeleid. Met het resul-

taat werd naar de democratische po-

litiekepartijengestapt.

De regio’s ondersteunen, begelei-

den en stimuleren de trefpun-

ten om aan belangenbehartiging te

doen. Zij organiseren vormings-

cursussen die door OKRA-Alge-

meen worden ontwikkeld. Zo was

er de opleiding van vertegenwoor-

digers in ouderenadviesraden en

wordt er momenteel een opleiding

‘Discretie, beroepsgeheim en door-

verwijzen’ voor lokale verantwoor-

delijken belangenbehartiging gege-

ven.

De regio’s werkten ook actief mee

aan de opmaak van een memoran-

dum voor de Europese, federale en

Vlaamseverkiezingenvan2014.

Op algemeen niveau bestaat belan-

genbehartiging uit drie diensten:

de studiedienst, de pensioendienst

enOKRA-Zorgrecht.

De studiedienst volgt de actuali-

teit, het wetgevend werk en de or-

ganisatie van de belangenbeharti-

ging op alle niveaus op. Belangrij-

ke inhoudelijke aandachtspunten

zijn het welzijns- en gezondheids-

beleid, inkomen en vermogen, wo-

nen en energie, mobiliteit, toegan-

kelijkheid en verkeer en participatie

van ouderen en hun organisaties.

Ook de uitvoering van de zesde

staatshervorming en beleidsinstru-

menten in het kader van de vergrij-

zingwordenstriktopgevolgd.

De studiedienst staat ook in voor de

ondersteuning bij de opmaak van

memoranda (eisenbundels) n.a.v.

verkiezingen. Na heel wat regiona-

le besprekingen, begeleid door de

studie- en pensioendienst, had op

4 februari 2014 een OKRA-congres

plaats waaraan ongeveer 250 men-

sen deelnamen en waar gestemd

werd over alle standpunten. Op die

manier werd gegarandeerd dat het

uiteindelijke memorandum n.a.v.

de Vlaamse, de federale en de Eu-

ropese verkiezing het resultaat was

van een democratische besluitvor-

ming, met betrokkenheid van alle

geledingen van OKRA. Met dat me-

morandum, met die eisenbundel,

wordt geprobeerd het beleid te beïn-

vloeden in de richting die door de

deelnemers aan het congres voor-

opgesteldwerd.

De studiedienst geeft ook informa-

tie door via de website van OKRA-

Algemeen. Op het Nieuwsoverzicht

is bijv informatie te vinden over de

nieuwe Vlaamse energielening, er

zijn de dossiers ‘Bij de notaris’ en

‘Wattedoenbijoverlijden’.

Voor wie geen of nog geen toegang

heeft tot het internet, staan er ook

heel regelmatig artikels in OKRA-

Magazine met belangrijke informa-

tie voor ouderen. Zo stonden er

in recente nummers artikels over

de Vlaamse renovatiepremie, over

het rapport van de pensioenexper-

tencommissie en over de Vlaamse

huurpremie.

Naast de studiedienst is er de pensi-

oendienst. Die staat in voor de op-

volging van de pensioenwetgeving

en voor de permanente bijscholing

en vorming van de regionale CM-

pensioenverantwoordelijken. De

medewerkers formuleren ook ad-

viezen aan de overheid en beharti-

gen individuele pensioendossiers.

Begin 2010 werd OKRA erkend als

Vereniging van gebruikers en man-

telzorgers in het kader van het

Woonzorgdecreet. Deze nieuwe be-

langenbehartiging kreeg de naam

OKRA-Zorgrecht. Alle OKRA-leden

(maar ook niet-leden) kunnen gra-

tis een beroep doen op OKRA-Zorg-

recht wanneer zij met zorgvragen

worden geconfronteerd. In het bij-

zonder met vragen rond verblijf

in een woonzorgcentrum. OKRA-

Zorgrecht geeft informatie en vor-

ming rond zorgthema’s en treedt

in samenspraak met hulpvragers

op als spreekbuis of onderhande-

laar met derden of verwijst door

naar de meest gespecialiseerde part-

ner. OKRA-Zorgrecht werkt nauw

samen met de CM en met Zieken-

zorg. Dankzij deze werking blijft

OKRA ook voor de oudste leden op

debresstaan.

Tenslotte, maar niet in het minst

wordt op elk niveau van OKRA heel

wat vertegenwoordigingswerk ge-

daan, zowel door beroepskrachten

als door vrijwilligers en dit zowel

op gemeentelijk, als op provinciaal,

gewestelijk, federaal en internatio-

naalvlak.

Zo is OKRA met 10 leden vertegen-

woordigd in de AV van de Vlaam-

se Ouderenraad. Van de recent opge-

richte Federale Ouderenadviesraad

is een OKRA-dagelijks bestuurslid

(onder)voorzitter en zijn en nog 2

andere OKRA-bestuurders effectief

lid van de raad. 3 bijkomende be-

stuurders zijn lid van een of meer-

dere van de 5 permanente commis-

sies die adviezen voor de federa-

le regering voorbereiden. Die com-

missies behandelen de bevoegd-

heidsdomeinen Pensioenen, Toe-

gang tot de gezondheidszorg, Ge-

lijkheid van kansen, Maatschappe-

lijke Integratie en Armoedebestrij-

ding en Mobiliteit en formuleren

rechtstreeks adviezen naar de ver-

antwoordelijke ministers en staats-

secretarissen.

De meest actieve commissie is die

vanpensioenen.

Via haar vertegenwoordigers probe-

ren de leden van de FAVO en van de

VLORA het Vlaamse en het federale

beleidtebeïnvloeden.

Ook in AGE, het Europees Plat-

form van Ouderenorganisaties is

OKRA vertegenwoordigd. Op pro-

vinciaal en plaatselijk vlak maakt

OKRA deel uit van alle ouderen-

adviesraden. Bedoeling daarvan is

vooral het beleid te toetsen aan de

noden en verwachtingen van de ou-

deren.

Omdat OKRA de grootste ouderen-

organisatie in Vlaanderen is wordt

zij door de buitenwereld erkend

als dé belangenbehartiger van de

55-plussers. Meer en meer wordt

OKRA zelfs door het beleid en de

media aangesproken als de spreek-

buisvandeouderen.

Voor leden en vrijwilligers in de

trefpunten is OKRA nog niet vol-

doende zichtbaar als hun belangen-

behartiger. We kunnen met OKRA

nog meer op eigen initiatief naar

buiten treden met onze standpun-

ten en acties. We kunnen met OKRA

nog alerter zijn in het bespelen van

de media. We kunnen nog meer we-

gen ophetmaatschappelijk debat en

zodoende ook zichtbaarder voor de

OKRA-leden, de belangen van die

ledenbehartigen.

Ook de sociaal-culturele werking

kan nog altijd beter. We moeten ons

als OKRA blijven aanpassen aan de

ontwikkelingen in de samenleving.

De senioren van vandaag zijn niet

de senioren van gisteren en al he-

lemaal niet meer de senioren van

de jaren 50, de jaren van KBG. De

jonge senioren hebben andere wen-

sen dan de oudste ouderen. En bei-

de groepen enookdeze die zichdaar

tussenin bevinden, rekenen op een

aanbod dat bij hen past. Tegemoet

komen aan al die wensen, dat is een

heuse opdracht voor OKRA. Daar

zijn we ons heel goed van bewust.

Maar we zijn er ons vooral van be-

wust dat we onder welke vorm dan

ook, moeten blijven werken aan een

warme vereniging die bijdraagt aan

eenwarmesamenleving.

Mieke Peeters - Voorzitter OKRA Al-

gemeen

OKRA TOESPRAAK MIEKE PEETERS - VERVOLG VAN VORIGE WEEK

VEERTIGDAGENTIJD2015

Steun Marco, voor de mijn

hemdrooglegt

Marco blijkt een vlotte, optimis-

tische jongeman te zijn. Speciaal

voor ons gesprek onderbreekt hij

heel even zijn werk op het veld.

Het regenseizoen is achter de rug

en alle inwoners van de gemeen-

schap hebben hun handen vol met

de oogst. Dankzij de aanleg van een

irrigatiesysteem 3 jaar geleden en

de keuze voor een verscheidenheid

aan gewassen kunnen ze net rond-

komen. Marco: “Nu kunnen we het

hele jaar door oogsten. Eerst aardap-

pelen, vervolgens groenten en dan

weer graan. De aardappelen verko-

pen we. Ik verdien ook zo’n 10 tot

15 sol (2,66 à 4 euro) per dag door

de verkoop van kaas. Daarmee kun-

nen we onze gas- en elektriciteitsre-

keningbetalen.”

Boeren in een moeilijk klimaat

Het leven zag er niet altijd zo roos-

kleurig uit in Ccoyani. In het hele

gebied is de klimaatverandering al

enkele jaren voelbaar. “Wij begrij-

pen de tekenen van de natuur niet

meer,” aldus een collega-boer van

Marco. De regen komt later, de ij-

zige koude heel wat vroeger. Daar-

door wordt de tijd tussen zaaien

en oogsten erg kort. Er valt ook te

veel regen in te korte tijd, waar-

door het regenwater niet de kans

heeft om in de harde ondergrond

te dringen. En heel wat vrucht-

bare grond spoelt weg of verzakt

door de natuurlijke erosie. Boven-

dien heeft de monocultuur, waarbij

jarenlang enkel aardappelen wer-

den geteeld, de gronden in Ccoy-

ani uitgeput en hecht de Peruvi-

aanse overheid weinig belang aan

kleinschalige landbouw. De kleine

boeren kunnen dus niet rekenen

op overheidssteun voor kwaliteits-

zaden, herbebossing met lokale bo-

men en gewassen, goede toegang tot

afzetmarkten inCusco en Lima of de

aanlegvanirrigatiesystemen.

Marco: “Het leven was veel moei-

lijker toen ik kind was. Mijn ou-

ders wilden werken en erop voor-

uitgaan, maar kregen geen hulp.

Het waterprobleem werd steeds er-

ger. Kaas, brood, melk en voeding

in het algemeen was hier niet zo-

maar voorhanden.” Daar kwam 13

jaar geleden verandering in met de

komst van Cedep Ayllu, een part-

nerorganisatie van Broederlijk De-

len. “Door de klimaatverandering

is de oogst nog steeds slechter dan

voorheen. Normaal zouden we pas

in juli stoppen met oogsten, maar

we zijn nu, in de maand mei, al bij-

na klaar. We kunnen ons vandaag

wel beter weren, dankzij Cedep Ayl-

lu. Door de installatie van irrigatie-

systemen en de teelt van verschil-

lende gewassen hebben we toch

genoeg om van te leven. Vroeger

moesten we naar Cusco om een kilo

bonen, wortels, uien, … te kopen.

Dat was toen een reis van 8 uur!

Nu is het omgekeerd: wij verbou-

wen gewassen die in Cusco worden

verkocht.”

Waterisleven

De belangrijkste verandering voor

Marco is de permanente beschik-

baarheid van water om aan land-

bouw te doen. “Als er geen water

was, dan hadden we al deze dingen

niet. Water is leven. Dat weten wij

in België ook. Waar water is, hoeven

weniettewachtenopderegen.

Zolang er water is, kunnen we blij-

venwerken,hethele jaardoor.”

CAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN: MARCO IS BOER, EN WIL DAT BLIJVEN
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