
MENSEN  VAN  BIJ  ONS

BR **

16 Leuven
dinsdag  19  december  2017

KAMPENHOUT
OCMW start vrijwilligersinitiatief
‘KinderKansen’
Het OCMW van Kampenhout is
een project gestart rond kinderar-
moede. Met het initiatief ‘Kinder-
Kansen’ zal een team van vrijwilli-
gers een aantal initiatieven in de
nabije toekomst uitwerken. 
«De vrijwilligers gaan onder meer
bij gezinnen aan huis om de kinde-
ren te helpen bij het lezen», zegt
Nathalie Brunelle, de verantwoor-
delijke voor het project Kinder-
Kansen. «Andere initiatieven heb-
ben tot doel kinderen meer te la-
ten deelnemen aan spel, recreatie,
sport en culturele activiteiten.»
Maken dat elk kind kan meedoen

aan activiteiten is echter niet de
verantwoordelijkheid van het
OCMW alleen. «Heel de Kampen-
houtse gemeenschap kan mee na-
denken over wat er op dat vlak
kan worden aangeboden», meent
OCMW-voorzitter Greet Willems.
«Korting op het lidgeld, het ter be-
schikking stellen van sportkledij,
uniform, materiaal... Het is de am-
bitie om hiervoor een groot
draagvlak te creëren. Een kind
kiest er immers niet voor om in 
armoede op te groeien.»
Foto Sven Ponsaerts (SPK)

NIEUWRODE Nieuw buurthuis feestelijk ingehuldigd

Onlangs werd het vernieuwde Buurthuis in
Nieuwrode officieel ingehuldigd. 
Er vonden tal van activiteiten plaats, zoals

de familievoorstelling ‘Meneer Blobvis zkt
een liefje’, een toneelstuk van regisseur Kim
Crabeels. Zaterdagavond gaven Lenny en

zijn Wespen de eerste muzikale aftrap in het
gloednieuwe buurthuis.  
Foto Vertommen (ADPW)

BIERBEEK Cheque van 1.000 euro voor Krekelpop BERTEM

Net als elk jaar organiseerde Chiro Doeritsan op
Christus Koning een brunch ten voordele van een
goed doel. Dit jaar kozen ze voor Bednet, een organi-
satie die ervoor zorgt dat kinderen en jongeren die tij-
delijk niet naar school kunnen, de les van thuis uit live
kunnen volgen. De Chiro koos voor dit goede doel
omdat één van hun leden vorig jaar veel gebruik heeft

kunnen maken van Bednet en hier dit jaar een Music
For Life actie wou voor ondernemen. De Chiro sprong
mee op deze boot en zorgde voor haar bijdrage. Chiro
Doeritsan zal 350 euro schenken aan Bednet en wil
hiermee een steentje bijdragen aan het creëren van
gelijke kansen. 
Foto Vertommen (ADPW)

Chiro Doeritsan organiseert brunch voor Bednet

LEUVEN Hoog arctisch bezoek in galerie ‘t Oogenblik

De voltallige Groenlandrepresentatie bij de EU
bracht een bezoek aan de foto-expo ‘Ukiumi, unfro-
zen film for melting ice’ van fotograaf Johan Van Cut-
sem. Dat gebeurde in fotogalerie ‘t Oogenblik in de
Tiensestraat. Burgemeester Louis Tobback ontving
de gasten. De expo toont foto’s die Johan het afgelo-

pen jaar maakte tijdens verschillende trips met een
historisch houten zeilschip in het noordoosten van
Groenland. De expo loopt nog tot 4 februari 2018.
Meer info vind je op www.oogenblik.be. 
Foto Vertommen (ADPW)

HAACHT

Onder het motto ‘Haacht brouwt for Life’ neemt
Brouwerij Haacht ook dit jaar deel aan ‘De Warmste
Week’ van Studio Brussel. Een energiek team van me-
dewerkers verkocht tijdens de jaarlijkse eindejaarsre-
ceptie voor het brouwerijpersoneel gadgets en ge-
schenkverpakkingen. 
«De exclusieve kousen en bluetoothspeaker van Pri-
mus waren in geen tijd uitverkocht. Maar ook de fees-

telijk verpakte wijn en de Tongerlo-geschenkverpak-
kingen gingen zeer vlot weg», zegt bezieler Dieter
Van Muylder. «Op die manier kon vorig jaar 2.977
euro aan ‘De Warmste Week’ worden geschonken.
Dit jaar verwachten we nog beter te doen.» Als goed
doel koos het brouwerijpersoneel ditmaal voor 
‘To Walk Again’ van Marc Herremans. 
Foto Sven Ponsaerts (SPK)

Brouwerij Haacht ‘Brouwt For Life’

De eerste editie van ‘Krekelpop’ leverde 1.000 euro
op. Die cheque werd onlangs uitgereikt door de or-
ganisatie van Voetbal Vlaanderen. Zij beslisten de
activiteitenwerking van het psychiatrisch instituut
Sint-Kamillus te sponsoren. Krekelpop is een festi-
valletje georganiseerd voor en door patiënten, be-
woners, personeel, studenten, familieleden en vrien-
den van Sint-Kamillus Bierbeek. Het festival heeft als
doel een waardig alternatief muziekfestival te zijn

voor zij die doorgaans niet de kans hebben een be-
staand festival te bezoeken. Door de bewoners en
patiënten mee in te schakelen met activiteiten die
hen liggen, hoopt de organisatie ook om het stigma
rond mensen met een psychische kwetsbaarheid te
kunnen doorbreken. Op het festival werd geen alco-
hol toegelaten. 
Foto Vertommen (ADPW)
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