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BEDENKING!
Dagelijks blijven we in aanraking met mensen in wie het probleem
‘armoede’ telkens opnieuw een concreet gezicht krijgt: in de man/
vrouw/ gezin met een te klein inkomen, hopeloos op zoek naar werk
en/of woning, met te weinig eten, niet in de mogelijkheid om deel
te nemen aan het maatschappelijk leven, geen meubels, te weinig
voedsel, aanvragen voor een voedselpakket blijven stijgen…. Er
lijkt geen einde aan te komen. Grote theorieën en verklaringen
blijken weinig soelaas te brengen.
Helaas.. Zo schreven we in ons vorig tijdschrift over de
milenniumdoelstellingen van 2000-2030 om de armoede
uit de wereld te bannen. Doelsellingen die nu “duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen” genoemd worden. of, met een nog
moeilijke woord “sustainable Developent Goals (SDG).
Ook de stad Hasselt had hieromtrent grootse plannen en wilde
eigen “Hasseltse helden” in de kijker stellen. Een fotoproject
zou gemaakt worden en een interview afgenomen om andere
Hasselaren te inspireren. Ook vzw welzijn werd hiervoor gekozen.
Niets van dit alles is gerealiseerd.. geen enkel gevolg is hieraan
gegeven. Blijkbaar zouden er wel enkele vlaggen gehesen zijn aan
“het Scheep”. Voor de rest… dode letter
We zullen het dus maar houden bij “de kleine goedheid’ als concrete
daad van goedheid aan concrete mensen.

WELZIJNSZORG
“Om onze grote droom waar te maken
Een samenleving zonder armoede,
Hebben we iedereen en alle vormen
Van solidariteit nodig”

We horen altijd maar over hoe individualistisch onze samenleving is,
Hoezeer ieder voor zich aan het vechten is voor een plekje onder de zon..
Maar het omgekeerde is ook waar. Er is heel veel solidariteit. Er zijn hel
veel vrijwilligers die het verschil maken,
Heel veel mensen die op heel verschillende manier hun tijd, energie,
deskundigheid en middelen ter beschikking
Stellen om smen de campagne tegen armoede hnden en voeten te geven.
(K Trappeniers, directeur Welzijnszorg)

“ROMMELDAG”
“ROMMELDAG”

11 november
11
november

zaal Kermeta Kermt
zaal
Kermeta
Kermt

(alles is eigen verzameling - geen standhouders van buitenuit)

12u30 rommel, boeken, speelgoed,...-standen
12u30 rommel, boeken, speelgoed,...-standen
16u30 verkoop per opbod info 0499708094
16u30 verkoop per opbod info 0499708094

Kerstconcert

Dana Winner

vrijdag 13 december 2019
vrijdag
december
2019
start:13
20u
- deuren: 19u
start:Parochiekerk
20u - deuren:
19u
Kermt

ERSTCONCERT 2017

Inkom: 35 euro
Parochiekerk
Kermt
Voorbehouden plaats: 48 euro

info:(Alle
0499/708094
stoelen in de kerk worden zo geplaatst
vzwwelzijn@gmail.com
dat geen pilaren in het zicht staan.

Een voorbehouden plaats wordt op naam
voorbehouden en bepaald volgens inschrijving.)

info: 0499/708094
vzwwelzijn@gmail.com

Macedonië of beter Noord-Macedoniê
Want, inderdaad, Macedonië, kreeg officieel de nieuwe naam Noord-Macedonië.
Dit was een noodzakelijke stap om eens opgenomen te worden in de Europese
gemeenschap.
Het was te vrezen dat het allemaal niet zomaar van een leien dakje zou lopen
en dat is ook zo. Zie hieronder wat Het Nieuwsblad hierover schreef:

Geen goed nieuw voor Macedonië
© Het Nieuwsblad / www.nieuwsblad.be.

“Geen enkele politieke beslissing is voor eeuwig, geen
ontwikkeling is definitief.” Dat stelt Stevo Pendarovski, de
president van Noord-Macedonië, nadat de 28 lidstaten
geen groen licht gegeven hebben voor het opstarten
van toetredingsgesprekken met NoordMacedonië
en Albanië. Ook de Albanese premier, Edi Rama,
reageerde teleurgesteld, maar geeft nog niet op.
Ondanks een positief rapport van de Commissie om
zowel met Skopje als Albanië onderhandelingen op te
starten over een toekomstig EU-lidmaatschap, gaven
de staatshoofden en regeringsleiders geen gevolg
aan die aanbeveling. De noodzakelijke consensus

kon, ondanks een urenlang debat donderdagavond,
niet worden bereikt. Pendarovski is teleurgesteld dat
er geen overeenstemming is bereikt. In een toespraak
vrijdag noemde hij dat een gevolg van “bepaalde
nationale belangen”, zonder specifiek te verwijzen naar
een van de EU-lidstaten. Waarschuwing Tegelijkertijd
waarschuwde hij de oppositiepartijen in zijn land om
deze teleurstelling niet uit te buiten. De voorzitter van
de grootste oppositiepartij VMRO-DPME, Christian
Mizkoski, eiste al het ontslag van premier Zoran
Zaev en nieuwe verkiezingen. “Wij zijn een Europees
land en hebben het recht deel uit te maken van een
gemeenschappelijk Europees huis”, zei Pandarovski
nog. Om te bepalen wat er nu moet gebeuren, wil
hij zondag samenkomen met de voorzitters van alle
politieke partijen. Ook voor de premier van Albanië,
Edi Rama, blijft het EUlidmaatschap een doel. Rama
is bereid te blijven hervormen, zo zei hij vrijdagavond
in hoofdstad Tirana.

Overzicht van onze komende
activiteiten
Maandag 11 november: “Rommeldag” zie p. 4
Vrijdag 13 december: Kerstconcert met Dana Winner
zie p.5
Restau- mosseldag zondag 26 januari 2020:
Voor meer gegevens over deze activiteiten kan je terecht
op onze website: vzwwelzijn.be

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
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