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RIMO NIEUWSJES
Infomoment en rondetafelgesprek
Postbuslogeurs
Heusden-Zolder - Op initiatief van RIMO
Limburg en provincie Limburg bogen een
25-tal vertegenwoordigers van lokale
OCMW’s, welzijnsorganisaties en enkele
federale politici zich op 20 september over
de problematiek van de ‘postbuslogeurs’.
In een uiteenzetting lichtte Magda
Remans haar onderzoeksvraag toe:

JAARGANG 13
DRIEMAANDELIJKS

“Welke zijn de motieven van kwetsbare
mensen in Genk om een kamer te huren
waar ze niet wonen?” Aansluitend op de
presentatie werden aanbevelingen uit
dit rapport besproken in een geanimeerd
rondetafelgesprek. Dit leidde niet tot
hapklare oplossingen, maar betekende
wel een aanzet om het knelpunt onder de
aandacht te brengen.
RB
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Project ‘water’ levert tips voor
verbruiker én overheid
Beringen - De Draaischijf ontwikkelde
het project ‘water’ om het waterverbruik
– en dus ook de bijhorende kosten –
van de deelnemers te verminderen.
Gekoppeld aan het ijverig noteren van
watermeterstanden bij zichzelf en een
controlegroep, wisselden vormingssessies

en praktijkbezoeken elkaar af om het
thema in al zijn aspecten te behandelen.
Het project leverde niet alleen tal van
bruikbare besparingstips op, maar legde
ook een aantal pijnpunten bloot in het
gevoerde beleid rond water.
HD

vertelden de gezinnen over hun gedeelde
bekommernissen. De komende maanden
wordt
de
omgekeerde
beweging
gemaakt. De betrokken politici zullen
de gezinnen uitnodigen om een dag met
hen op stap te gaan. Meer informatie en
beeldmateriaal vind je op onze website:
www.rimo.be.
SV

Van confrontatie naar overleg

Onder ons bundelt tips voor schooldirecties
Sint-Truiden - ‘Onder Ons’ is een actieve
vereniging waar armen het woord nemen
in Sint-Truiden. Zeven leden hebben zich
de voorbije maanden aan het schrijven
gezet. Onder deskundige begeleiding
hebben ze brieven geschreven aan
zichzelf, de schooldirectie, een vriend, een
achttienjarige…

Samen met een aantal praktische tips
aan het adres van de schooldirecties
heeft het Lokaal onderwijsplatform
(LOP) al dit materiaal gebundeld tot een
mooie publicatie. Het boekje wordt nu
aangeboden aan scholen en iedereen die
er iets mee wil doen.
SV
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Jef Ulburghs, de man die heel zijn leven
solidair was met mensen die uitgesloten
werden, stierf op 31 augustus 2010.
Hij was mede-oprichter van het
buurtopbouwwerk in Genk en inspirator
van vele buurtwerken daarbuiten.
Veertig jaar geleden was Jef Ulburghs
medestichter van de Wereldscholen,
een sociale beweging die opkwam voor
rechtvaardigheid en die uitging van de
kracht van onderuit. Het bisdom gaf Jef
de toelating om in Zwartberg te wonen,
tussen de migranten en de mijnwerkers.
Zijn grote voorbeelden waren de vroegere
kardinaal Jozef Cardijn, stichter van de KAJ,
en de Braziliaanse pedagoog Paulo Freire.

Inleefdag om te proeven van armoede
Limburg - Verschillende Limburgse
politici gingen op 4 december de
uitdaging aan om een volle dag door
te brengen bij een gezin in armoede. In
de gezinnen ging die dag het leven zijn
gewone gang. Beleidsverantwoordelijken
proefden op die manier een beetje van
wat het is om tegen armoede te moeten
vechten. Op het gezamenlijke slotmoment

Vaar w el , J ef U lburghs
Afscheid van priester-basiswerker Jef Ulburghs

Het buurtwerk in Genk ontstond vanuit
de samenwerking met een groep
jonge Italiaanse migranten, verenigd
in Club Amici. Samen met hen deed Jef
huisbezoeken in Zwartberg en Texas.
De bewoners klaagden over het gebrek
aan riolering. In Texas was er zelfs
geen stromend water in de huizen. De
problemen werden voorgelegd aan de
gemeente en de regie van de mijn.
Toen er geen reactie kwam, zat er niets
anders op dan de straat op te gaan om
de wantoestanden aan te klagen. Dat viel
natuurlijk niet in goede aarde. Door het
negeren van de gerechtvaardigde vragen
van de bewoners, koos de overheid in
feite voor confrontatie. Die confrontatie
heeft ruim 10 jaar geduurd. Ook in
Sledderlo, Winterslag en Waterschei
waren er grote problemen die aangepakt
moesten worden. Jef Ulburghs bracht
de buurtwerkers regelmatig samen om
ervaringen uit te wisselen. Hij kaderde

ook alles in een ruimere visie. De
mechanismen van uitsluiting werden
bloot gelegd. Jef was de zingever, de
bezieler. Door zijn warme uitstraling en
zijn rotsvast geloof in de “kleine” mens
stuwde hij de buurtwerkers vooruit in hun
engagement. Wekelijks aten ze samen in
het buurthuis van Zwartberg. Dat schiep
een band. Ze voelden zich verbonden
zoals in een familie. Later zag het beleid
in dat ze beter kon overleggen met de
buurtcomités. Zo ontstond uiteindelijk
wederzijds begrip en samenwerking.
Geloof in de kleine mens
Jef Lingier, bestuurslid van RIMO Limburg
en één van de naaste vrienden van Jef,
getuigde op de gebedswake in de kerk
van Zolder: “Jef, je verbond je leven
met migranten, mensen in armoede,
mijnwerkers. Een verbond waaraan
je altijd trouw bleef. Aan jouw volk:
mensen in achtergestelde buurten,
Belgen en migranten van alle landen.
Solidariteit zonder grenzen. “Hand in
hand, kameraden, geen woorden, maar
daden, de strijd gaat voort,”zong je.
In die strijd botste je met het gezag.
Sommigen verachtten je, bespotten je. Als
Christus aan zijn kruis. Jouw Christus was
de onderdrukte mens, de machteloze, hij
die geen stem had.
Jouw geloof was het geloof in de kleine
mens. Dit geloof deed mensen opstaan,
verrijzen. Een geloof dat bergen verzette.
Het geloof en de warmte die je uitstraalde
gaven ons kracht, de kracht om verder te
gaan. We zullen verder gaan, Jef.”
JL

Jef Ulburghs: “Hand in hand,
kameraden, geen woorden,
maar daden.”

In dit nummer
Achterstelling en uitsluiting zijn
complexe maatschappelijke
problemen, waarvoor de oplossingen
nooit eenvoudig zijn en zelden in
de handen van één enkele actor
liggen. Partnerschappen aangaan
zowel met partners op het terrein
als met oplossingsactoren is daarom
vaak een noodzakelijke voorwaarde.
Hoe RIMO Limburg hiermee binnen
maatschappelijk kwetsbare buurten
aan de slag gaat, lees je in dit
nummer.
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PA RTNE RSCH AP P EN I N DE BUURT

PART N E R S C HAP P E N I N D E B U U RT

Waterdichte afspraken én gedrevenheid

Mufa Bencherif reikt sterren uit in Meulenberg

Genk-Winterslag – Op het gezelligrommelig kantoortje in het buurthuis
hangt een grote foto heel goed zichtbaar.
Hierop staat RIMO-buurtwerker Barbara
Argentini samen met Yves Grouwels,
de voorzitter van de plaatselijke vzw
Buurtopbouw Winterslag. Dwars over de
foto staat in grote letters SAMEN STERK.

Houthalen-Helchteren - Meulenberg Mufa Bencherif is niet alleen de uitbater
van het cafetaria van het Casino in
Meulenberg, hij is daarnaast ook heel
actief rond multicultureel samenleven in
de wijk waar hij opgegroeide.

Tijdens ons gesprek over ‘territoriale
aanpak en samenwerking’, onderstrepen
Barbara en Yves afwisselend en
voortdurend het belang en het succes van
hun goede samenwerking. Reden voor
RIMO-magazine om op zoek te gaan naar
de basis van dat succesverhaal.

Met
haar
aanstekelijk
Italiaans
enthousiasme steekt Barbara dadelijk
van wal. “De goede samenwerking
tussen RIMO Limburg en de vzw dateert
al vanaf het begin van de jaren 2000. Ik
ben gestart in 1999 met een tijdelijk DACarbeidscontract. Ik was toen in dienst
van de vzw. Omdat men mij absoluut
als buurtwerkster wilde behouden, werd
mijn statuut in 2001 geregulariseerd,
zoals men dat toen noemde. Toen is er
een goed werkbare constructie gegroeid
tussen RIMO Limburg als werkgever en
de vzw Buurtopbouwwerk Winterslag. De
vzw zorgt samen met RIMO Limburg voor
de inhoudelijke ondersteuning van mijn
werk.”
Yves Grouwels: “En die goede samenwerking heeft vanaf het begin geloond!
De wijk Winterslag was verwaarloosd
achtergelaten door de mijnvennootschap.
De verbetering van het comfort van de
huizen in de wijk, het veiliger maken
van de verkeerssituatie, het ijveren voor
gemeenschapsvoorzieningen voor de
jeugd of voor de ouderen, het zorgen voor
de Winterslagse bladerbakken, die nadien
over heel Genk werden verspreid… we
hadden verschillende sterke ervaringen.
Telkens vertrokken de acties vanuit de
mensen van de buurt en werden ze
gesteund door de vzw. Een belangrijke
campagne was onlangs die in verband
met het transportbedrijf Essers. Het
bedrijf wilde met zeer gevaarlijke stoffen
uitbreiden in de richting van de wijk! De
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buurt vreesde voor een zware impact op
hun leefmilieu. Nu is overeengekomen
dat die gevaarlijke stoffen op een andere
plaats worden opgeslagen, ver van de
bewoonde wijken.”
Barbara haast zich om het verhaal van
Yves aan te vullen. “Essers is maar één
van de talrijke organisaties waarmee
we contacten onderhouden. En vandaag
zijn de betrekkingen met de firma Essers
heel goed. Toen zij vorige week de
zonnepanelen op het dak van hun bedrijf
aan de pers toonden, was ik één van de
genodigden die in de hijskraan mee naar
boven mochten!”

Succesvol wijkfeest
Barbara: “Een schitterend resultaat van
de samenwerking was het gigantisch
wijkfeest dat we onlangs hadden op het
voetbalterrein in het midden van de wijk.
152 standjes stonden er op de rommelmarkt
in de voormiddag; de helft van het B-terrein
stond vol met eetstandjes. RIMO Limburg
en de vzw Buurtopbouwwerk Winterslag,
STEBO, de dienst Wijkontwikkeling van de
stad Genk, Het Vrouwencentrum en de
Jeugdwerking waren de trekkers van het
feest. Zij werkten samen met nog een 25
Winterslagse organisaties. Meer dan 2000
bezoekers waren er. Het was geweldig,
een supersucces! En een buitengewone
opsteker voor de wijkwerking!”
Yves: “Met elkaar waterdichte afspraken
maken. Dat is dé formule voor de goede

Barbara en Yves: ‘Samen sterk.’

samenwerking tussen RIMO Limburg en
de vzw Buurtopbouw Winterslag. Deze
sluitende overeenkomsten gaven Barbara
de nodige tijd om langzaam maar zeker
een vertrouwensrelatie op te bouwen met
de buurtbewoners. Want je mag dit niet
onderschatten, de job van buurtwerker
vraagt enorm veel tijd en energie. De
noodzakelijke
langere
aanwezigheid
van een werking in de buurt is dikwijls
moeilijk te verzoenen met de tijdelijkheid
van de projectmatige aanpak van het
opbouwwerk.“

“Samen met enkele vrienden richtte ik
de vzw Nejma op. Nejma is Arabisch voor
‘ster’. Wij willen de jongeren van de straat
houden door sport en cultuur. Cultuur
interesseert mij erg door mijn positie in
het Casino. Samen met RIMO Limburg zijn
we begonnen met het project ‘Meulenberg
Kunstberg’. Aan alle organisaties die
actief zijn in de wijk vragen we om een
beeld te creëren van Meulenberg. Ze
kunnen dat doen met foto’s, video, tekst,
toneel, tekeningen, enzovoort. Daarna zal
een kunstenaar uit de wijk er één geheel
van proberen te maken. Voor dit project
kregen we 800 euro van het PRIC.”

“Met een tweede project willen we
de nijpende werkloosheid bij jongeren
aanpakken. Ik aanhoor hier in mijn café
de frustraties van jonge gasten bij het
vinden van werk. Daarom willen we met
de vzw Nejma een spel ontwikkelen
waardoor jongeren in groep gaan praten
over de drempels die zij ervaren om werk
te vinden. Tegelijk brengen we de VDAB
en interimkantoren rond de tafel. Zo
kunnen zij kennismaken met de beleving
van de jongeren. Hopelijk trekken ze daar
lessen uit. Hiervoor werd een budget van
1.500 euro van Welzijnszorg toegezegd.
Ook voor dit project kunnen we rekenen
op de steun van Frederik en M’hamed van
RIMO Limburg. Vanaf volgend jaar reiken
we jaarlijks een ‘ster’ uit aan een persoon
die een opmerkelijke bijdrage leverde aan
een positieve uitstraling van Meulenberg.”
,,,,,,
JL

ISIA - sociaal-artistiek traject in wijk Meulenberg
zijn de jeugdateliers in cultuurcentrum
casino waar jongeren van de wijk kunnen
kiezen uit speak, paint, gitaar, saz,
theater of kostuum. Het derde gezicht
zijn bestaande verenigingen in de wijk
Meulenberg. Verschillende (etnische)
groepen hebben hun eigen werkingen, zij
worden gestimuleerd om mee op de kar te
springen en een creatie te maken met het
centraal thema relaties en vriendschap.

Barbara wil het laatste woord: “Maar de
gedrevenheid van Yves als voorzitter is ook
heel belangrijk. Zonder zijn inzet zouden de
afspraken op papier dode letters blijven.
Zonder zijn visie zou de supersuccesformule
niet werken. Hij is een echte steunpilaar
voor de buurt!”
PW
De Isia-caravan liet de jongeren
proeven van verschillende workshops.

Met 152 standjes op de rommelmarkt werden
de stoutste verwachtingen overtroffen.

Mufa Bencherif: “Sport
en cultuur houden
jongeren van straat.”

Houthalen-Helchteren – Meulenberg In april 2010 kregen de eerste ideeën over
een sociaal-artistiek project in Meulenberg
in de schoot van RIMO Limburg vorm. Het
kind kreeg al snel een naam ‘ISIA’ wat
staat voor Iedereen – Samen – Ingenieus
– Artiest. In mei kwamen verschillende
partners samen om het project op de
rails te krijgen. Het project werd steeds
concreter, de verscheidene partners
werkten samen en daaruit kwamen
ingenieuze voorstellen naar voren zoals

de ISIA-caravan. Op 26 juni 2010 werd
het ISIA-project al gelanceerd. Op het
programma stonden een workshop
graffiti, de ISIA-caravan kreeg een plek,
men kon proeven van verschillende
workshops en het ISIA-verhaal werd
voorgesteld aan de verenigingen.

Het
Ten
de
Een

ISIA-project heeft drie gezichten.
eerste trekt de ISIA-caravan door
wijk en promoot het ISIA-project.
tweede gezicht van het ISIA-project

Om het ISIA-project te verwezenlijken is
een netwerk van partners nodig die samen
naar het eindresultaat toeleven, een
toonmoment in het najaar 2011. Naast
RIMO Limburg nemen de gemeentelijke
diensten, het cultuurcentrum Casino
en
Jeugdwelzijnswerk
Meulenberg
verscheidene taken op zich om het ISIAproject in goede banen te leiden. Dit
netwerk wordt uitgebreid met bestaande
verenigingen van Meulenberg. Zij
mogen niet ontbreken, verenigingen
vormen immers de motor van een lokale
samenleving. Een groot netwerk dat
samen creatief aan de slag gaat.
FV
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