
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROMMELMARKT 
ZONDAG 1 MEI 9u-15u 
Ten Hove 10B KERMT (Hasselt) 
Niet vooraf inschrijven – standprijs 1€ per m 
Inkom 1€ 
Info: 011/250970 – 0499/708094 
---------------------------------------------------------- 
Noteer: dinsdag 23 augustus  
   Rommelmarkt 8u-15u 
   Verkoop per opbod te 15u 

 

 
Rik Coninckx, Stevoortse Kiezel 38 bus 1 3511 Kuringen Hasselt  
Gsm: 0499/708094  Tel. 011/747885 
Denise Nickmans,  
de Stockheimlaan 39/1, 3510 KERMT  011/25 09 70 
Albert Willems, Kempische Steenweg 321, 3500 HASSELT 
011/210156 
Willy Vos, Molenstraat 53, 3510  Kermt   0497/947769  
  
Rekeningnr: BE48 9790 0371 7327 vzw welzijn, 3511 Kuringen.  
www.vzwwelzijn.com    -  e-mail: vzwwelzijn@gmail.com 
 
 
 

BELGIE-BELGIQUE 

P.B. 

3510 Kermt 
12/2693 
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WELZIJN 

"Dromen worden waar als je maar 
iets doet, 

maar doe het samen, hand in hand 
en leg vooral je  erin. 

 
AFGIFTE KANTOOR: 3510 Kermt 

Erkenningsnr:  P602758 
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EEN TERUGBLIK
OP ONZE FOTOTENTOONSTELLING!

Misschien ben je er geweest… Misschien heb je erover gehoord? 
De fototentoonstelling waarin Mark Baetens ‘vzw Welzijn voor 
de lens’ bracht. De werking van Welzijn werd in beeld gebracht 
via 60 foto’s en twee grote panelen. In een kleine projectieruimte 
werden ook een 150 foto’s geprojecteerd, als aanvulling op de 
foto’s. Zo konden de bezoekers kennis maken met onze werking.

Op vrijdag 29 juni was de openingsavond. Met ongeveer 100 
aanwezigen – op een prachtige locatie – werd het een heel 
mooie, gezellige avond. Ook op de volgende openingsdagen 
was er veel belangstelling. We kregen veel goede reacties.  We 
proefden verwondering en waardering, verbazing en ongeloof… 
Vooral de foto’s van Macedonië waren heel indringend.

We laten je even mee proeven van enkele reacties uit ons 
gastenboek:

“Proficiat, aan jullie, de mensen van de vzw welzijn. De foto’s 
zijn een stille getuigen van jullie ongelooflijke inzet!! Proficiat 
Mark voor je zoeken naar het verhaal achter de mens. Heel 
aangrijpend.”

“Een prachtig initiatief, het bevordert de vriendschap tussen 
mensen en medewerkers. Het geeft zo een warm onthaal en je 
geniet met volle teugen. Een dikke dikke merci Mark en Rik en 
alle mensen van onze organisatie van vzw welzijn.”



“Van harte proficiat met je indringende foto’s die de wereld van 
kleine mensen in beeld brengt, aan de mooie bijdragen van vzw 
welzijn, aan alle vrijwilligers van vzw welzijn”

“Proficiat Mark voor uw professionele bijdrage aan deze 
weldoende vereniging”

We blikken heel tevreden terug op dit gebeuren. Dankbaar 
omdat dit mogelijk was, dankzij Mark. Dankbaar ook om de 
solidariteit die we telkens opnieuw mogen ervaren. Dat doet 
deugd!



VZW WELZIJN VERZAMELT “VLOOIEN”
 OP DONDERDAG 16 AUGUSTUS 2018
Vanaf 14u   (voor rommelmarkt van dinsdag 21 augustus)

als je iets hebt staan:
-      je mag het zelf brengen naar het jeugdcentrum,
       Ten Hove 10b tussen 14u en 17U00
-      je doet een mail naar vzwwelzijn@gmail.com.
       Vermeld uw adres + uur voor afhaling
-      wij verwachten uw telefoon en wij komen het
       ophalen bij je thuis; telefoneren op 011/250970,
       of 0499/708094

Alles wat je kwijt wil, maar wat nog heel, gans en  fatsoenlijk is, 
kan: Potten, pannen, sierstukken, mandjes, beelden, speelgoed, 
kleine meubels, tafels, speelgoed, wat al jaren op je zolder of in 
een kas staat…
Kortom: alles wat je in de weg staat en wat NIET STUK is!

Doordenkertje...
“We kunnen geen ideaal van heiligheid voorstellen die het 

onrecht in deze wereld negeert, waar sommigen feestvieren, 

kwistig geld uitgeven en hun leven verengen tot de nieuwste 

consumptiegoederen, terwijl anderen alleen van op afstand 

kunnen toekijken omdat heel hun leven in erbarmelijke 

armoede verloopt”

(Paus Franciscus in ‘gaudete et exsultate)



OPROEP
Enkele jaren geleden is, in het kader van onze werking, een 
weggevluchte familie uit Macedonië in ons leven gekomen.
In het begin hebben we hen bijgestaan met voedselhulp, 
daarna hebben we hen, genoodzaakt door de omstandigheden, 
onderdak bezorgd en voorzien levensonderhoud. Toen alle 
pogingen om in België te blijven, uitgeput waren, konden we 
hen niet in de steek laten. Met de hulp van een plaatselijke 
advocaat in Skopje, zijn ze gelukkig terecht kunnen komen in een 
appartement. Tot op de dag van heden staan we volledig in voor 
hun onderhoud, een alleenstaande moeder met 4 kinderen.
Met eigen ogen hebben we kunnen vaststellen, ter plaatse in 
Tetovo, dat er voor hen, tenminste voorlopig, geen toekomst is. 
Zonder onze steun belanden ze, van vandaag op morgen, in 
de grootste miserie, zonder woning, zonder werk, zonder eten, 
zonder enig uitzicht. Hen in de steek laten kan geen optie zijn 
voor ons.
 
U kan meehelpen aan dit project om hen te ondersteunen, in de 
hoop dat er ter plaatse, eens, een betere toekomst komt voor 
hen.
 
Elke gift, hoe klein ook, is een steun die er toe doet, en die ten 
zeerste op prijs wordt gesteld. U steekt hen hiermede een hart 
onder de riem en laat ons toe hen blijvend te ondersteunen.
U kan een eenmalige gift doen, of beter nog, een maandelijkse 
opdracht geven aan uw bank om een (kleine of grotere) gift 
over te maken. (Bankrekening: BE48 9790 0371 7327 van vzw 
welzijn)
De familie Idrizi: Ezma, Idris, Rachman, Kezi en Rikske, en wij, 
zijn u oprecht dankbaar. Gaarne willen wij u, zo nodig, meer 
inlichtingen verstrekken.
 
We danken U voor uw steun en waardering.
Met genegen groeten
Namens de familie en vzw welzijn



ROMMELMARKT KERMT 
(Hasselt) Ten Hove

Kermisdinsdag  21 AUGUSTUS 2018

9u - 15u: ROMMELMARKT                                                                                                                                      
                                                                            

*iedereen kan stand opbouwen vanaf 8u 

*het is niet nodig vooraf in te schrijven

*standen worden aangewezen volgens aankomst

*1 euro per 1 m lengte

* Verkoop voeding en drank niet toegelaten

*auto kan op stand blijven en hoort dus bij stand

*inkom bezoekers: 1€

15u: VERKOOP PER OPBOD
 ‘ n 150 loten worden verkocht aan de meestbiedende                                           
                                             

 Info: 011/250970 - 0499/708094



 

DANA WINNER IN KERSTCONCERT 2018

Vrijdag 14 december 2018 - 20u -deuren: 19u

parochiekerk Kermt (Hasselt)

Info en inkomkaarten: 
0499/708094 -vzwwelzijn@gmail.com

inkom:€35 - Voorbehouden plaats: €48

Bestellen: Het bedrag overschrijven 
     en wij bezorgen u de inkomkaarten per post.

Rekeningnr: BE48 9790 0371 7327 van vzw welzijn
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K E R S T C O N C E R T  2 0 1 7

Macedonië
Zoals u lezen kunt, elders in dit tijdschrift, zijn wij begaan met 
een familie in Macedonië. Maar ruimer dan het probleem van 
deze familie, zijn wij ook begaan met heel de toestand in dat 
land. Het zou immers een hele vooruitgang betekenen, indien 
het land bij de Europese Unie zou kunnen behoren. Er worden 
in die richting meer en meer stappen gezet. We citeren hier uit 
het verslag van de Europese raad van 26 juni, ons ter hand 
gestel door Europerlementslid Ivo Belet. “De (Europese) Raad 
is bijzonder ingenomen met de ondertekening van het akkoord 
over de naamkwestie met Griekenland, waardoor de langlopende 
besprekingen worden afgerond, en ziet uit naar de ratificatie en 
uitvoering ervan.
..... De raad komt overeen positief te reageren op de vorderingen 
van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en
zet het traject uit naar het openen van  toetredingstoetredings-
onderhandelingen in juni 2019”.



Toekomstige activiteiten:
dinsdag 21 augustus 2018
ROMMELMARKT: 9u - 15u
VERKOOP PER OPBOD: 15u
Ten Hove 10B KERMT (Hasselt)
Niet vooraf inschrijven – standprijs 1€ per m
Inkom 1€
Info: 011/250970 – 0499/708094

zaterdag 13 oktober 2018
WELZIJNS-FAMILIEQUIZ
aanvang 20u deuren 19u30
zaal Kermeta Kermt
Een gemoedelijke familiequiz!!
Vorm een ploeg, geef deze een gepaste naam.
Per ploeg 20€.
Inschrijven: Denise nickmans 011-250970
Willy Vos 0497947769, dbrugmans76@gmail.com

Contactgegevens
Rik Coninckx, Hasseltse Dreef 142 bus 1.01 3512 Stevoort
GSM 0499 70 80 94
Denise Nickmans, de Stockheimlaan 39/1 3510 Kermt 
011/25 09 70
Cindy Raepers, Diestersteenweg 110/5 3510 Kermt
0499/43 34 02
Willy Vos, Molenstraat 53 3510 Kermt
0497/94 77 69

Rekeningnummer BE48 9790 0371 7327 vzw welzijn 3511 Kuringen
vzwwelzijn@gmail.com - www.vzwwelzijn.be

Noteer: nieuw adres vzw welzijn:
Hasseltse Dreef 142 bus 1.01 3512 Stevoort
Vernieuwde website: vzwwelzijn.be


