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Nieuw stadsplan
legt focus op
Fair Trade
HASSELT
Vanaf vandaag is de tweede
editie van het Fair Tradestadsplan gratis te verkrijgen
bij de dienst Toerisme. In deze nieuwe editie kan je onder
meer een toeristische wandelroute vinden. Die passeert
in de binnenstad langs enkele
(h)eerlijke adressen. Een
tiental kortingsbonnen moet
het extra aantrekkelijk maken om de eerlijke drankjes te
gaan proeven of om producten te gaan kopen.
‘Fair Trade of eerlijke handel is
handel met kleine producenten uit ontwikkelingslanden’, verduidelijkt schepen
van Ontwikkelingssamenwerking Toon Hermans
(Groen!). ‘Zij krijgen een eerlijke prijs voor hun producten. In Hasselt kiezen we bovendien voor een actieve samenwerking met de eigen
boeren. Ook hun kwaliteitsproducten verdienen immers
een betere prijs en meer bekendheid. Vandaar dat we
ook de adressen van de boerenverkoop in dit stadsplan
hebben opgenomen.’
De plaatsen waar je in Hasselt eerlijke producten kunt
kopen of consumeren, herken je aan het logo Hasselt, (h)
Eerlijke Stad. Deze adressen
krijgen in het stadsplan een
ster. De volledige lijst met de
meest recente aanvullingen is
terug te vinden op www.fairtradegemeenten.be. (RGG)

Parkeerproblemen
rond sportzone
MAASEIK
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TECHNIEKMOBIEL TOONT LEERLINGEN HOE TOESTELLEN WERKEN

NIEUW INITIATIEF OM TEKORT AAN AANGEPASTE WONINGEN OP TE LOSSEN

De provincie Limburg
heeft in Lommel het
project ‘Ontdek
Techniektalent’
voorgesteld. Met
een speciale
‘Techniekmobiel’ wil de
overheid jongeren
warm maken voor
technische vakken.

Inclusie Invest is een nieuwe coöperatieve
vennootschap van mensen die een oplossing
zoeken voor het tekort aan geschikte woningen
voor personen met een handicap. Iedereen kan
aandelen kopen. Met het ingebrachte geld zal de
vennootschap dan gebouwen optrekken.

Kinderen maken
kennis met techniek

RALPH GREGOOR

HOUTHALENHELCHTEREN

KIZZY VAN HORNE

LOMMEL
De lagere scholen zijn tegenwoordig verplicht om alle kinderen een aardige brok technische kennis mee te geven. Veel
scholen weten echter niet hoe
ze dat moeten aanpakken en
vaak beschikken ze ook niet
over de nodige materialen.
‘Ook hier bleef het technische
onderricht wel eens in gebreke
omdat we onvoldoende over de
juiste kennis beschikten’, zegt
Rita Bosmans, de directrice De leerlingen van het zesde leerjaar van de Boudewijnschool leren werken met de Techniekmobiel. ©kvh
van de Boudewijnschool.
king stellen. Zij zullen de leer- zullen eenmalig 400 euro moeDe provincie hoorde deze bekrachten van de lagere scholen ten betalen.
kommernis ook bij veel andere DE LAGERE SCHOLEN
scholen. Daarom besloot ze om KUNNEN OOK EEN
bijstaan. Ten slotte werd nog De leerlingen zijn in elk geval
een gezamenlijk project uit te
een praktisch handboek bij- enthousiast. ‘Het is plezant, en
BEROEP DOEN
we leren er veel van bij. Vooral
werken.
eengeschreven.’
OP SPECIALE
De nijverheidsscholen zijn mo- over hoe de dagelijkse dingen
TECHNIEKCOACHES
menteel druk in de weer om in elkaar steken’, besluiten
247 scholen
250 techniekmobielen te ma- Debbie Hesemans en Lien De
‘Dertig Limburgse nijverheidsken. Daarvoor gebruiken ze Puysseleyr van het zesde leerscholen kregen onlangs de
liefst vijftig ton goederen, jaar.
kans om mee te stappen in het
waaronder acht kilometer aluproject’, zegt gedeputeerde van
Onderwijs Frank Smeets. ‘Sa- worden in 247 lagere scholen. minium profiel en 1.500 vierHeeft u nieuws voor ons?
men met die scholen hebben Bovendien zullen de nijver- kante meter houten platen. De
Mail dan naar
we de Techniekmobiel uitge- heidsscholen ook speciale provincie trekt er 320.000 euro
lommel@nieuwsblad.be
werkt. Die zal nu verdeeld techniekcoaches ter beschik- voor uit. De basisscholen zelf

’’

De stad Maaseik gaat op zoek
naar een oplossing voor het
parkeerprobleem
aan
de
Sportlaan. De meeste bezoekers van het recreatiedomein
komen met de auto en dat zorgt DILSEN-STOKKEM
de laatste tijd voor heel wat
problemen.
Sylvain Sleypen heeft de carnavaleske onderscheiding ‘d’n
In de buurt zijn er wel enkele Opregte Leugeneer’ ontvanhonderden
parkeerplaatsen, gen. Hij kreeg de prijs voor
maar tijdens de piekmomenten zijn inzet om Belgisch en Neraken veel mensen hun auto’s derlands Limburg dichter bij
toch niet kwijt. Het gevolg is dat elkaar te brengen.
ze op hun voertuig op de stoep
zetten of de doorgang van de Het carnaval is officieel gearriweg versperren. Op die manier veerd in het Maasland. Zo kwakan ook de veiligheid niet meer men de Nederlandse Limburgers
gegarandeerd worden.
van de Orde van ‘Tant Zeem’ (suiHet stadsbestuur gaat de sup- kertante, nvdr.) Sylvain Sleypen
porters van volleybalclub Noli- uit Dilsen-Stokkem in de bloemeko Maaseik nu oproepen om zo- tjes zetten. Hij kreeg de carnavaveel mogelijk te voet of met de leske onderscheiding d’n Opregte
fiets te komen. Een studiebu- Leugeneer.
reau zal ook uitzoeken hoe vaak ‘Als er iemand deze interlimburgen hoe groot de hinder is en wel- se trofee waardig is, dan is het wel
ke mogelijkheden er zijn om het Sylvain Sleypen’, vinden ze bij
probleem op te lossen.
het Gezelschap van d’n Opregte
Na het afbreken van het oude Leugeneer, dat op dinsdag
zwembad komt er alvast extra 1 maart traditiegetrouw door de
parkeerruimte. Affiches moeten beide Limburgen trekt. Het bonte
de bezoekers tot dan aanzetten gezelschap van politici, onderneom correct te parkeren en indien mers en carnavalisten uit Nedernodig gaat de politie verbalise- lands en Belgisch Limburg arriren. (PPN)
veerde in de vroege namiddag op

Aandelen kopen om mensen
met een handicap te helpen

Sylvain Sleypen is een ‘oprechte leugenaar’

De nieuwe vennootschap is
uniek in Vlaanderen en wil het
tekort aan woningen voor mensen met een handicap ook in
heel Vlaanderen aanpakken.
Aan de oprichting van Inclusie
Invest is ongeveer twee jaar studiewerk voorafgegaan.
‘Op dit moment staan er nog
steeds vijfduizend mensen in
Vlaanderen op een wachtlijst
voor een woning’, zegt Paul
Claes (48), directeur- coördinator van de vzw Stijn, een dienstencentrum dat acht voorzieningen in Limburg coördineert.
Hij is ook de medeoprichter van
Inclusie Invest. ‘De behoefte
naar aangepaste gebouwen voor
mensen met een handicap is zo
groot dat de overheid en de sociale huisvestingsmaatschappijen
dit niet alleen kunnen oplossen.
Daarom leveren bepaalde vzw’s
al inspanningen vanuit eigen
beheer, zoals het woonproject
Laekerveld in HouthalenHelchteren dat voor de helft gebouwd is door de vzw Stijn en
voor de helft door de sociale
huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis. Maar deze inspanningen zullen niet volstaan.’
Armoede
De partners binnen Inclusie Invest vrezen dat de mensen met
een handicap in de armoede terecht zullen komen bij een gebrek aan een alternatief, omdat
ze als zorggebruiker, steeds
meer moeten instaan voor de
woon- en leefkosten. ‘In het verleden moesten deze mensen een
wettelijke bijdrage betalen aan de
voorziening waar ze waren op-

genomen en die bijdrage werd
berekend in functie van het inkomen, maar dat gebeurt nu
niet veel meer.’
De initiatiefnemers van Inclusie
Invest komen nu met een mogelijke oplossing voor het tekort
aan opvangplaatsen. ‘Deze cooperatieve vennootschap zal een
samenwerking zijn tussen voorzieningen, vzw’s die actief zijn
in de gehandicaptenzorg, overheden en bedrijven. Maar ook
natuurlijke personen, mensen
met een handicap en mensen
zonder handicap, zijn welkom.’
Aandeelhouder
Mensen kunnen vennoot worden door een of meerdere aandelen te kopen. Een aandeel
kost 2.000 euro. De vennoten
worden ook opgesplitst in drie
categorieën: organisaties actief
in de gehandicaptenzorg, overheden plus rechtspersonen en
natuurlijke personen. Iedere categorie heeft ook een vaste vertegenwoordiging in de raad van
bestuur.

WE HEBBEN NU AL 1,5
MILJOEN EURO OP DE
REKENING STAAN
Paul Claes,
initiatiefnemer Inclusie
Invest

’’

‘Het kapitaal dat we verzamelen
investeren we in nieuwe gebouwen voor mensen met een beperking. Het vastgoed wordt
verhuurd aan een prijs die haalbaar is voor mensen met een
handicap. Iedereen kan mede-

Paul Claes (achteraan), een van de initiatiefnemers van Inclusie Invest, samen met enkele
bewoners van het woonproject Laekerveld. © rgg

eigenaar worden en streeft
slechts een beperkte winst na.
De aandeelhouder kan zijn aandelen ook weer verkopen na
2015 en zijn ingelegd bedrag terugvragen, want de aandelen
zijn niet beursgenoteerd.’
Symbolisch bedrag
Enkele ouders van verlengd
minderjarige kinderen, kinderen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, hebben alvast geïnvesteerd in de nieuwe vennootschap. ‘Ik heb op naam van mijn
dochter An (28) aandelen gekocht’, zegt Marc Van Gestel (52)
uit Overpelt. ‘Zij zit al vijf jaar in
een dienstencentrum, maar ik
vind dat we zoveel mogelijk
mensen moeten helpen. Het is
een symbolisch bedrag want het
maakt in principe weinig uit of
het geld op de bankrekening
staat van mijn dochter of als
aandeel. In Limburg alleen al
zijn er nog 1.500 wachtende
mensen met een handicap.’
Inclusie Invest hoopt alvast om
op tien jaar tijd bijna 200 mil-

De 54-jarige Jacky Fasoul woont al drie jaar zelfstandig in
Laekerveld nadat hij twaalf jaar geleden werd getroffen door
een hersenbloeding. ©rgg

joen euro te investeren in vastgoed, een ambitieuze doelstelling. ‘Daarmee kunnen we ongeveer 1.200 mensen met een handicap van een aangepaste
woning voorzien. Er zijn nu al
vier grote gehandicaptencentra

Anderhalf jaar cel voor
tewerkstelling illegale kippenvangers
BERINGEN/HASSELT
Sylvain kreeg onder meer een schilderij van ‘Tante Zeem’ cadeau. © ppn

het Kasteelpark Ter Motten om
Sleypen te bedanken voor zijn inzet om beide Limburgen tot één te
smeden. ‘Carnaval en het Oud
Limburgs Schuttersfeest zijn tot
dusver de enige culturele en folkloristische feesten die alle Limburgers met elkaar verbinden.
Alle goede bedoelingen van Syl-

vain ten spijt’, zegt organisator en
initiatiefnemer Wim Göbbels
met een welgemeende knipoog.
‘Maar zijn creatieve vondsten om
Limburg over de grenzen heen
toch te verenigen, sieren hem en
zijn inzet heeft onze provincie
sterker in de markt gezet.’
De uitreiking leverde Sylvain

Sleypen een grote pot Limburgse
stroop op, een pluim en een blijvend aandenken in de vorm van
een kunstwerk. Dat kwam dit
jaar van kunstenares Marlies
Knops die Tante Zeem in haar
schilderij tot leven bracht. Sleypen nam alles met een grote glimlach in ontvangst. (PPN)

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft dinsdag een 55-jarige
man uit Geel tot een celstraf van
anderhalf jaar en een geldboete
van 11.000 euro veroordeeld wegens mensenhandel en de tewerkstelling van illegalen in de
pluimveesector. Hij zette tegen
een karig loon Bulgaren in als
kippenvanger.
Zijn ploegbaas, een 49-jarige man
uit Beringen die de kippenvan-

gers ’s nachts naar de kwekers
bracht, kreeg achttien maanden EEN ZEVENTAL
cel en 5.500 euro boete, waarvan BULGAREN ZONDER
telkens de helft met uitstel. Een
VERBLIJFSVERGUNNING
43-jarige Bulgaarse vrouw kreeg
een jaar cel met uitstel en 2.750 MOESTEN KIPPEN
euro boete met uitstel. Zij was de VANGEN OM ZE OP
vriendin van de ploegbaas.
TRANSPORT NAAR HET
De drie beklaagden werden elk SLACHTHUIS TE ZETTEN
voor vijf jaar uit hun rechten ontzet.
De feiten speelden zich af tussen blijfsvergunning moesten kippen
2007 en eind november 2008. Een vangen om ze op transport naar
zevental Bulgaren zonder ver- het slachthuis te zetten. Het gaat

in het project gestapt. De vzw
Stijn uit Limburg, vzw Pegode
uit Niel (Antwerpen), Emmaüs
uit Mechelen en de groep Ubuntu uit West-Vlaanderen. We
hebben nu al 1,5 miljoen euro op
de rekening staan.’

NIEUWERKERKEN

om zwaar, vuil en ongezond
werk. De handelaar uit Geel stelde firmawagens ter beschikking
om de kippenvangers te vervoeren. De kippenvangers werden
altijd in het zwart uitbetaald. De
RSZ-bijdragen bleven onbetaald.
De man uit Geel moet aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een bedrag van ruim 307.000
euro betalen. Hij was al in 2003
voor identieke feiten door het hof
van beroep in Antwerpen veroordeeld. (BLG)

Impulssubsidies
jeugdwerking
sportverenigingen
Basketbalclub BC Nieuwerkerken heeft een schitterende
jeugdwerking en wordt daarvoor beloond met impulssubsidies ter waarde van 2.452 euro.
Voetbalclub VV Nieuwerkerken int 696 euro voor de jeugdwerking, Badminton NWK 418
euro en SCJ Dance 278 euro.
(PPG)

