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Verschillende generaties provinciale vrijwilligers slaan de handen in elkaar om het nieuwe secretariaat van KSA 
Limburg te bouwen in Kermt-Hasselt.  
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DE SJELTER WORDT VOLLEDIGE  

VRIJWILLIGERSBEWEGING 

Vanaf 2018 kreeg De Sjelter voor drie jaar een startsubsidie om de werking verder vorm te geven.  

In december 2019 diende we een beleidsnota in om volledig aan te sluiten bij het sociaal-cultureel 

volwassenwerk. Een commissie beoordeelde de ingediende dossiers. Ondanks dat ze het waardevol 

vonden om oud-KSA’ers te herenigen en de historiek van onze beweging te bewaren, onderzoeken 

en te verspreiden kregen we toch een negatief advies. De meerwaarde voor de maatschappij bleek 

niet voldoende te zijn om van echt sociaal-cultureel werk te spreken.  

Helaas wil dat zeggen dat in plaats van meer subsidies en meer personeel vanaf 2021, we net geen 

werkingssubsidies meer zullen ontvangen en dus ook geen personeelslid aan boord kunnen houden.  

Het bestuur van De Sjelter is daarom bezig om de werking te hervormen naar een volledige 

vrijwilligersbeweging. Een aantal doelen uit het beleidsplan zullen dan ook niet meer uitgevoerd 

worden wegens geen middelen, sommige diensten worden overgenomen door KSA en een derde 

groep van activiteiten zal door deze anders georganiseerde Sjelter worden uitgevoerd.  

Lees hieronder concreter hoe we dit willen aanpakken en wat er eventueel voor u als oud-KSA’er, lid 

van een oud-ledengroep, lezer van de Afkikker of sympathisant kan veranderen.    

Het basisaanbod 

Aangezien we geen middelen meer krijgen zullen we ook een deel van onze doelstellingen uit de 

beleidsnota niet meer kunnen waarmaken zoals acties om bruggen te bouwen naar andere 

doelgroepen door het stimuleren van ontmoetingen met groepen met een andere culturele 

achtergrond, jongeren uit de bijzondere jeugdhulp. pendelaars, vluchtelingen, …  

Ook ons historisch onderzoek zal minder ambitieus bekeken moeten worden ondanks we zeker nog 

wel wat rond 100 jaar KSA in elkaar zullen steken.  

We overlopen hieronder vooral waar we wel nog zeker werk van willen maken en wat wij zien als de 

kerntaken en prioriteiten van De Sjelter.  

Verzekering oud-ledengroepen 

De ondersteuning naar oud-ledengroepen is één van de grootste prioriteiten.  

Aangezien zij voornamelijk gebruik maken van de verzekering willen we ons verzekeringsaanbod 

behouden. Omdat dit een professionele dagdagelijkse opvolging vereist zal deze taak worden 

overgenomen door KSA.  

De contactpersonen van de oud-ledengroepen werden via mail op de 

hoogte gesteld van hoe ze hun registratie in orde kunnen maken in Digit 

en hoe ze in de toekomst eventueel de één-dag-polis kunnen 

aanvragen. Dit zal vanuit de groepen mogelijk iets meer werk vragen om 

de registratie zelf in orde te maken in Digit net zoals de huidige KSA-

groepen dat doen.   

Op die manier kan iedereen verzekerd de activiteiten aanvatten, 

afhankelijk of je nu per jaar slechts één weekend of een heel jaar 

verzekerd wil zijn. Groepen die voor het eerst een verzekering willen 

aanvragen contacteren best even verzekeringen@ksa.be .  

Wil je als oud-ledengroep 
een verzekering aansluiten 

bij De Sjelter of KSA? 
Contacteer dan vanaf 

januari 2021: 
verzekeringen@ksa.be   

mailto:verzekeringen@ksa.be
mailto:verzekeringen@ksa.be
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Historiek KSA  

Een tweede belangrijkpunt is natuurlijk het erfgoed van KSA beheren. Aan de hand van de 

archiefwerkgroepen zullen we dit proberen verder te blijven doen. 

Bij KSA Oost-Vlaanderen en KSA Noordzeegouw zijn al 

gestructureerde archiefwerkgroepen die de vragen van plaatselijke 

groepen uit hun werkkring met veel plezier proberen te 

beantwoorden. Maar het is ook de bedoeling om in Antwerpen-

Brabant, Limburg en bij KSA West een archiefwerkgroep op te 

richten. Hiervoor zijn we zeker nog op zoek naar geïnteresseerden 

om mee hun schouders onder te zetten.  

Via de website zal bekend gemaakt worden via welk mailadres vragen per provinciale werkkring 

gesteld kunnen worden in verband met historiek.  

Afkikker  

Ons grootste communicatiemiddel, deze Afkikker, kan zeker niet ontbreken in het lijstje van 

prioritaire taken die we opstelden. Jullie op de hoogte houden van het verleden, heden en toekomst 

van KSA en al haar vorige bewegingen vinden we zeker nog belangrijk. Vanuit een ‘redactieraad’ zal 

steeds een oproep vertrekken naar iedereen die maar wil om een artikel te schrijven. Is het nog eens 

tijd jullie groep of een bijzondere oud-KSA’er in de spotlight te zetten? Ben je op een fantastisch 

stukje historiek gestoten dat zeker het delen waard is? … Laat het binnenkort zeker aan de 

Afkikkerredactieraad weten. Het delen van dergelijke informatie via de Afkikker is een belangrijk 

middel om het KSA-gevoel en onze verbondenheid levend te houden.  

Oud-ledendagen 

Op regelmatige basis willen we ook nog oud-ledendagen organiseren.  

Dit zijn activiteiten waar alle oud-KSA’ers en sympathisanten welkom op zijn om deel te nemen.  

Afhankelijk van wie het zal organiseren kan dit van concept veranderen. Heb jij een leuk idee? Laat 

dan zeker iets van je horen. Wegens corona zal er geen editie in 2020 plaats vinden maar in 

september 2021 zullen we in Gent paraat staan om alle oud-KSA’ers een leuke dag te bezorgen.  

Vrolijke Vrienden  

Ten slotte blijven we trots op ons Vrolijke Vrienden-project waarbij we gaan reminisceren vanuit 

KSA-herinneringen met personen met dementie. Onze rugzakken blijven uitleenbaar op de 

secretariaten van KSA. Je kan het secretariaat (Antwerpen, Brussel, Gent, Gullegem, Hasselt of 

Leuven) waar jij het gemakkelijkste de rugzak kunt oppikken, contacteren voor praktische afspraken. 

Indien er vrijwilligers gevonden worden om het project te vernieuwen of aan te passen is dit zeker 

nog een doel van De Sjelter om de komende jaren te verwezenlijken.     

Nieuwe vrijwilligers 

Ondanks er wat geknipt is in het aanbod, zijn er toch nog heel wat verschillende taken. Dit zal echter 

als volledige vrijwilligersorganisatie niet lukken zonder personen die een engagement willen 

opnemen. Vandaar dat we ook aan iedereen met nog een beetje tijd en vooral goesting om contact 

op te nemen met info@desjelter.be. Alvast bedankt!    

Wil je je graag inzetten om 
mee het archief van jouw 

provincie te beheren?  
Neem dan contact op met 

info@desjelter.be     

mailto:info@desjelter.be
mailto:info@desjelter.be
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SAMEN STERK!: KSA HERSTRUCTUREERT. 

KSA heeft een erg lange historiek als het op hervormingen aankomt. De geschiedenis van de interne 

werking ligt bezaaid met structuurtrajecten, maar het lijkt er op dat die oefeningen de agenda van de 

komende werkjaren niet langer zullen domineren. Na het ‘Sterk Merk’-traject dat in 2015 onder andere 

de overgang van KSJ-KSA-VKSJ naar KSA in goede banen leidde en het administratief luik van het 

‘Samen Sterk’-traject dat voor een sterkere administratieve ondersteuning van de groepen en 

vrijwilligers zorgde, moest de pedagogische structuur van KSA als laatste tegen het licht gehouden 

worden. Ook dat traject werd met succes afgerond. Sinds 1 september 2020 werkt KSA in een nieuwe 

pedagogische structuur. Een bloemlezing van de grootste veranderingen. 

Duidelijke takenpakketten 

Er werd werk gemaakt van uniforme takenpakketten voor elke beroepskracht. Op die manier is voor 

iedereen heel duidelijk wat de persoonlijke opdracht is en hoe zwaar elk onderdeel van het pakket 

weegt. Het zorgt er ook voor dat pakketten tussen collega’s kunnen vergeleken worden en dat het 

soms mogelijk is om onderling met taken te schuiven. 

Groepsondersteuning als basis 

Groepen, leden en leiding op maat en waar nodig ondersteunen is en blijft de absolute topprioriteit 

van de koepel. Dat was vroeger ook al het geval, al werd dikwijls vastgesteld dat enkel de resterende 

tijd naar groepsondersteuning kon gaan. Groepen werden nu verdeeld onder de pedagogische 

beroepskrachten en per groep werd een bepaald percentage voorzien dat naar de ondersteuning kan 

gaan. Zo moet er altijd voldoende tijd zijn om groepen bij te staan waar nodig.  

Een provinciale cluster 

Op werkkringniveau wordt een percentage aan provinciale taken verdeeld onder de twee of drie 

pedagogische beroepskrachten die daar tewerkgesteld zijn. Die percentages zijn voorzien voor de 

onderdelen vorming, provinciaal beleid, initiatieven en communicatie. Elke werkkring kent een 

soortgelijke opdeling, waardoor er ook vlot overlegd kan worden tussen bijvoorbeeld alle collega’s die 

rond vorming werken. 

Verdeling van de expertisedomeinen 

Vroeger zaten alle expertisedomeinen (het zijn er ondertussen 27) bij de pedagogische 

beroepskrachten op het nationaal secretariaat. De expertise die verzameld en opgebouwd werd, was 

van hoog niveau. Het probleem was echter dat de expertise te weinig werd ingezet bij de effectieve 

groepsondersteuning. Door de domeinen te verdelen over alle pedagogische beroepskrachten wordt 

de reflex gekweekt om voor een specifiek ondersteuningstraject ook steeds te rade te gaan bij de 

collega die expert is op vlak van dat domein. Deze werkwijze zorgt ook voor diepgang in elk 

takenpakket en laat het ook toe om na enkele jaren eens inhoudelijk van domein te wisselen met een 

collega. 

Professionele ondersteuning via de Regiocoaches 

De ondersteuning en aansturing van personeelsleden gebeurt vanaf heden door beroepskrachten. Op 

die manier kan er kort op de bal gespeeld worden en geniet elke beroepskracht van KSA dezelfde 

ondersteuning en omkadering. Er werden twee Regiocoaches aangesteld die naast inhoudelijke 
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pedagogische taken ook tijd en ruimte krijgen om provinciale collega’s aan te sturen en te coachen. Er 

is een Regiocoach voor de regio Antwerpen-Brabant-Limburg en een Regiocoach voor de regio West-

Oost-Vlaanderen. Ze nemen elk vijf collega’s onder hun vleugels. De gouwproost van KSA 

Noordzeegouw ondersteunt de beroepskrachten van de respectievelijke werkkring. De Financieel 

verantwoordelijke treedt op als coach van het Administratief Team en de Nationaal Coördinator 

ondersteunt de medewerkers op het nationaal secretariaat en de Regiocoaches. Bij de 

aanwervingsprocedures krijgen kernvrijwilligers nog steeds een prominente rol. 

Sommige zaken blijven onaangeroerd 

Bij het ‘Samen Sterk’-traject heerste geen onweerstaanbare drang naar verandering. Wat goed loopt 

moest vooral behouden blijven en zo zijn er ook vandaag nog steeds provinciale en nationale 

beleidsorganen waar vrijwilligers het roer van de beweging in handen kunnen nemen. Het vormings- 

en initiatievenaanbod blijft ook grotendeels overeind. Er werden enkel wat operationele 

veranderingen doorgevoerd om de organisatie van vormingen en initiatieven efficiënter te laten 

verlopen. En voor alle duidelijkheid zijn de secretariaten in Antwerpen, Leuven, Hasselt, Gent, 

Gullegem en Brussel nog steeds de perfecte uitvalsbasis om de werking van KSA te organiseren. 

De pedagogische personeelsstructuur werd bijgevolg herschikt. Onderstaande tekening biedt een 

overzicht van die structuur: 

 
De voorgestelde veranderingen werden op 17 december 2019 goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering van KSA Nationaal vzw. In het voorjaar en de zomer van 2020 werden de nodige stappen 

gezet om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. En zo wordt er sinds het begin van dit werkjaar 

in de nieuwe structuur gewerkt. De nabije en verre toekomst zal hopelijk uitwijzen dat de 

veranderingen sterke stappen in de goede richting zijn. Zo kan KSA zich de komende jaren voluit 

toeleggen op het verder uitbouwen van een sterk pedagogisch en administratief beleid dat alle KSA-

groepen ten goede komt. 

Tot slot willen we alle vrijwilligers en beroepskrachten bedanken die recent of in een ver verleden hun 

steentje hebben bijgedragen aan deze trajecten. Het parcours liep niet altijd over rozen en soms moest 

er om diverse redenen gas terug genomen worden, maar vandaag mogen we als beweging trots zijn 

op waar we staan. De uitkomst is een gevolg van alle voorgaande trajecten en vanaf nu kijken we 

vooruit. Samen Sterk! 
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TALENT UIT KSA:  

ZUSTER JEANNE DEVOS  

Deze editie van de Afkikker zetten we oud-VKSJ’ster Zuster Jeanne Devos en 

haar solidaire en fantastisch werk in India in de kijker.   

 

Jeanne Devos werd geboren in 1935 in het Vlaams-Brabantse Kortenaken.  

In 1963 reisde ze als zuster van de Orde van de Zusters Missionarissen van het 

Onbevlekt Hart van Maria naar India om zorg te geven aan kinderen met een 

beperking in een doven- en blindenschool. In India kwam Zuster Jeanne in 

contact met dienstmeisjes die slachtoffer waren van mishandeling, misbruik en 

kinderarbeid. Ze begon met kleine groepjes vrouwen samen te brengen om 

hen de kans te geven in een veilige omgeving over hun ervaringen te vertellen. 

Dit was de kiem voor de in 1985 opgerichte National Domestic Workers 

Movement, een beweging voor en door huispersoneel. 

Via een digitaal, coronaproof interview gaan we dieper in op haar verleden en 

haar organisaties die nog steeds fantastisch werk doen in Azië.       

 

Kan je een korte schets geven van je VKSJ-carrière? 

Als jong meisje vol energie kwam ik via de lagere school, Heilig Hart in Heverlee terecht bij de 

gelijknamige Roodkapjes en nadien bij de VKSJ Flos Campi. Zo groeide ik door van groepsmeisje naar 

afdelingsleidster en coördinerende leiding in H. Hart en engageerde ik me uiteindelijk als lid van de 

gewestploeg Leuven. “Engagement: ik heb er thuis nooit over horen spreken. Er werden geen grote 

theorieën over verkondigd. Engagement was geen keuze, je leefde dat gewoon. Ik zag hoe mijn vader 

en moeder niet alleen voor ons eigen gezin in de weer waren, maar ook voor de school,  het dorp, … 

Dat inspireerde mij eveneens zonder veel woorden tot een engagement bij de roodkapjes en VKSJ.  

 

Hoe ben je voorvechtster geworden voor de dienstmeisjes in India?  

Op een dag zag ik op straat Sangita, een meisje van 13 jaar oud. Ze kwam melk halen op de markt. Ik 

zag haar brakend de straat oversteken. Ik dacht: dat kind heeft wormen of ze is mishandeld door de 

man waarvoor ze als dienstmeisje werkt. Ik ging naar haar toe en vroeg: 'Heeft nonkel iets gedaan?' 

Want zo noemen ze hier hun meester: nonkel. ' Nonkel doet al lang iets', zei ze.  

Ik heb haar meegenomen naar het ziekenhuis. Tegen de verpleegster zei ik: 'Zeg toch niet dat ze in 

verwachting is, hè.' Zwangerschapstest gedaan. 'Ze is zwanger', zei de verpleegster. Nadien heb ik 

Sangita enkele dagen niet meer gezien. Ik was ongerust. Toen ik haar plots weer zag zei ze: 'Madame 

is met mij naar het ziekenhuis gegaan en de dokter deed iets en nu ben ik genezen.' Vanaf dat 

moment beseftte ik dat Sangita geen alleenstaand geval kon zijn en vroeg ik me af achter hoeveel 

van die deuren in mijn straat gelijkaardige mistoestanden plaatsvonden. Dit kon niet anders dan op 

grote schaal voorkomen. Ik voelde dat ik iets moést doen. Gelukkig was ik niet alleen en kon ik samen 

met enkele medezusters hierover in gesprek gaan. Zo startten we met kleine groepjes vrouwen en 

meisjes en luisterden we naar hun verhalen. Een groter plan was er op dat moment nog niet. Toen de 

Labour Commission van de Kerk mij vroeg om “iets” te doen voor de meisjes die van het platteland 

naar de steden trokken om er als dienstmeisje te werken, was dat plan er ook nog niet, maar voelde 

ik me wel gesteund. Zo konden we starten met acties rond bewustwording en vormden we een sterk 

Zuster Jeanne Devos 

startte als jong meisje bij 

de Roodkapjes van Heilig 

Hart Heverlee.   
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blok om deze meisjes terug wat waardigheid te bezorgen. Ik zag jonge vrouwen met veel in hun mars 

maar die geen kansen kregen om zich te ontwikkelen. Door hen samen te brengen en hun bewust te 

maken van hun eigen kunnen en krachten kan er veel verwezenlijkt worden.  

 

In 1966 stichtte u de eerste nationale studentenbeweging in India: de Young Christian 

Students (YCS) en later de meer pluralistische Young Student Movement (YSM). Hoe 

kwamen deze bewegingen tot stand?  
Het is allemaal eerder toevallig gekomen. Ik was niet van plan een beweging te beginnen, maar was 

met de studenten wel bezorgd om mensenrechten.  

Toen Louis Sena, proost van de 

internationale studentenbeweging (IYCS), 

naar India kwam, heeft hij de aartsbisschop 

gevraagd of er in India niemand was om 

hier een studentenbeweging te leiden. 

'Wel,' heeft de aartsbisschop gezegd, 'in 

Madras zit een zekere Jeanne Devos over 

wie ik het Maria Legioen dikwijls hoor 

zeggen dat ze een andere aanpak heeft. 

Die is wel tot zoiets in staat.' Sena is naar 

mij gekomen en begon mij te vertellen 

over de bevrijdingstheologie en de kracht 

van studenten en hun taak in de 

maatschappij. Het was te vroeg voor mij. Ik 

was blij dat hij weg was. Maar toen hij de 

deur uitstapte, wist ik: ik heb hier een kans 

gemist. Die gemiste kans  heb ik dan even 

later wel gegrepen. Tussen 1966 en 1970 is die kleine groep van toen uitgegroeid tot een nationale 

Indiase studentenbeweging.  

 

Waar doet u het eigenlijk voor? 

Als vrouw  doe ik het uit een medevoelen met andere vrouwen die  niet aan bod komen in de 

samenleving. Omdat ik in vrouwen en in hun kunnen geloof .  

Als religieuze omdat ik gezien heb hoe het Evangelie tot leven komt in de veerkracht van de armen, 

die mits goede informatie en vorming tot veel meer in staat zijn dan we denken, zelfs ongeletterd. 

Ook omdat ik geloof dat Hij mensen zoekt die de Weg van rechtvaardigheid en waardigheid willen 

gaan, en dat Hij er zal zijn voor iedereen. Graag zien, vertrouwen en geloof zijn essentieel.  

Ik doe het als mens omdat ik de kracht van beweging in vele fasen van mijn leven gevoeld en beleefd 

heb. De National Domestic Workers movement is gebouwd op solidariteit onder vrouwen en onder 

kanslozen. De energie die voortkomt uit samenwerking is onuitputtelijk.  

En het meest van al gaat mijn hart uit naar de kinderen. Onder meer dankzij de samenwerking met 

KU Leuven, Stad Leuven en vele anderen zijn er nu centra waar zwaar getraumatiseerde kinderen 

kunnen thuiskomen en een kans krijgen op een nieuwe manier van leven. De beweging zoekt contact 

met de ouders en er wordt voor scholing gezorgd. In die schoot is ondertussen de CRM (Child Rights 

Zuster Jeanne Devos stichtte verschillende organisaties 

om studenten in India samen te brengen en op te komen 

voor de rechten van jongeren en dienstmeisjes die slecht 

behandeld worden bij de familie waarvoor ze werken.   
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Movement) ontstaan: kinderen komen zelf op hun hun rechten als kind. En het werkt. Dankzij 

contact met en begeleiding van de ouders worden zij zich bewust van de ronselaars die het op hun 

kinderen gemunt hebben. De beweging werkt ook structureel: in de eerste plaats richt ze zich tot de 

dienstmeisjes zelf . Van hen werd altijd afhankelijkheid geëist. Sommigen zijn jaren uitgestoten van 

het maatschappelijk leven omdat ze altijd in een huis hebben gewerkt en vaak opgesloten werden. 

Maar de beweging stopt niet bij het behandelen van concrete dossiers. Op politiek vlak bepleit ze  

een wettelijke en economische basis voor dienstmeisjes, om hen te erkennen als arbeider.  

Ook hier is samenwerken het sleutelwoord. Dankzij het uitbouwen van een nationale en 

internationale samenwerking met organisaties zoals de mensenrechtencommissie van de Verenigde 

Naties, Internationale Arbeidsorganisatie en basisbewegingen in vele landen die opkomen tegen 

slavernij, kon de beweging al onuitwisbare stappen voorwaarts maken.  

 

Op welke manier heeft VKSJ een rol gespeeld in je verdere toekomst en van invloed 

geweest voor je werken?   
Cardijn en VKSJ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en met mijn leven. Na mijn middelbare 

schooltijd kwam ik Cardijn goed en wel op het spoor dankzij de gesprekken met Gust Van 

Haegenborgh, toenmalig nationaal proost van VKSJ. Gust Van Haegenborgh, die zelf voortdreef op 

Cardijns methodiek 'zien-oordelen-handelen', liet ons hierover nadenken en hem toepassen in ons 

eigen leven.  

Naast de visie van ‘zien-oordelen-handelen’ kreeg ik van de VKSJ maar ook van de congregatie ook de 

evangelische inspiratie mee die zeker een belangrijke rol speelde in mijn verder leven en projecten.  

Mijn sociale inzet is zeker ook dankzij de VKSJ verder ontwikkeld.  

Heb je nog een gouden tip of boodschap voor de (oud-)leden van KSA, KSJ en VKSJ?  
Geloof in terugblik op het leven en bewust leven. Reflecteer en voer actie.  

Blijf volharden in je dromen, wensen en ambities: Geef niet in , geef niet op en wordt het niet moe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ken of ben je iemand die, 
geïnspireerd door KSA of 
door de ervaring bij KSA, 
de persoon geworden is 
die hij of zij nu is en een 

mooie prestatie heeft 
geleverd?  

Laat het ons weten via 
info@desjelter.be 

Lees het levensverhaal 
van Zuster Jeanne Devos 

in het boek van Julie 
Hendricx: “Alsof de Weg 
ons zocht. Zuster Jeanne 
Devos en haar strijd voor 
de dienstmeisjes in India”  

mailto:info@desjelter.be
https://www.lannoo.be/nl/alsof-de-weg-ons-zocht
https://www.lannoo.be/nl/alsof-de-weg-ons-zocht
https://www.lannoo.be/nl/alsof-de-weg-ons-zocht
https://www.lannoo.be/nl/alsof-de-weg-ons-zocht


   9 
 
 

GROEP IN DE KIJKER:  

KSA LIMBURG BOUWT 

De provinciale werkkring KSA Limburg is al jaren bezig met het project ‘huis’.  

Al in 2009 ontstond het idee om spaarcentjes te investeren in onroerend goed.  

Meer dan 10 jaar later van zoeken, plannen, begroten, onderhandelen en uitvoeren is het plan al zo 

concreet dat een groep van huidige en oud-vrijwilligers en beroepskrachten samen de handen uit de 

mouwen steken om het ‘huis’ te isoleren met stro.  

We overlopen even het proces dat tot dit resultaat leidde en wat nog verder de plannen zijn.   

Werkgroep Huis 

Nadat de beslissing was genomen om te investeren in onroerend goed werd een werkgroep ‘HUIS’ 

opgericht om dit plan wat concreter uit te werken. Oudere vrijwilligers met kennis van zaken werden 

terug aan boord gehaald en met een sterk bezetting van de werkgroep kon men van start gaan.  

Het oorspronkelijk idee was een groot vormingscentrum te bouwen waar de cursussen door konden 

gaan, het secretariaat onder gebracht kon worden en groepen op kamp/weekend konden gaan. De 

zoektocht begon, verschillende panden werden bezocht met steeds een terugkoppeling aan het 

Team (het pedagogisch beleidsorgaan van KSA Limburg).  Na enkele projecten te bekijken bleek dat 

de oorspronkelijke plannen wat ambitieus waren voor het budget dat aardig maar natuurlijk ook niet 

onuitputtelijk was. Een oud pand kopen was nog wel haalbaar maar dan was er geen budget meer 

voor de broodnodige werken die het pand vroegen.  

   

Zelf bouwen in Kermt  

Ten slotte kwam het idee om zelf een gebouw te bouwen en bij voorkeur op een grond in erfpacht.  

Plannen werden door de architect van WG Huis uitgetekend die binnen het budget paste. Het 

grootse vormingscentrum moest plaats maken voor een secretariaat met vergaderruimtes en 

polyvalente ruimtes, een keuken, een grote sanitaire blok en een bergruimte. Uiteraard wel alles met 

zeer duurzaam materiaal en een 

passief gebouw om het huis KSA-

visie-waardig te maken.  

Met die plannen in de hand werd er 

uiteindelijk naar Stad Hasselt 

gegaan om in Kermt een stuk grond 

in erfpacht te kunnen krijgen. Na 

enkele vergaderingen, 

onderhandelingen en natuurlijk 

weer een dik jaar verder kwam de 

goedkeuring van het 

schepencollege. De bouwaanvraag 

werd ingediend en in het voorjaar 

van 2020 werd er dan toch aan de 

werken begonnen.  
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Isoleren met stro 

Zoals gezegd zal het een duurzaam ‘huis’ 

worden. Dus geen PUR, EPS of Polylatex 

als isolatiemateriaal voor de 

buitenmuren maar wel stro! Wat een 

chance dat er in Limburg voldoende 

boeren zijn dus werden er in september 

twee grote opleggers vol met stro 

geladen. Dit was het moment dat de 

vrijwilligers zelf in actie mochten komen. 

Er werd een oproep gedaan aan de 

huidige ploeg vrijwilligers maar ook WG 

Huis gooide hun netten uit om helpende 

handen te zoeken. Zo ontstond er een mix van verschillende generaties vrijwilligers die samen 

strobalen met veel geweld in de net te smal afgemeten houten muren forceerden.   

In september en oktober werd er vier keer afgesproken.  

Met goede moed begon de ploeg met de grote en onderste muren op te vullen. Daar kwamen vooral 

stevige schouders en sterke voeten van pas. Het eerste weekend werd zowel zaterdag als zondag als 

werkdag ingepland maar omdat het werk toch wel wat in de kleren kroop was de zondag duidelijk 

wat minder productief. Vandaar werden de volgende weken enkel op zaterdag afgesproken. Het 

grote werk was nu toch gedaan maar de bovenste rijen moesten opgevuld worden met kleinere 

strobalen waardoor er van één grote strobaal, meerdere kleine pakjes gemaakt moesten worden. 

Gelukkig kenden we als volleerde OL’ers onze knopen nog. Toch was dat opvulwerk eerder iets van 

lange adem. Want het stro moest goed blijven zitten als de afwerking zou gebeuren. Dus werd alles 

nog eens goed opgevoegd met los stro zodat er wat meer spanning op de balen te staan kwam.  

Maar na vier dagen gezellig samen 

generatie-overschrijdend werken was het 

klusje geklaard. Tijd om de professionals 

terug aan het werk te laten. Hopelijk zorgt 

Covid-19 ook hier niet voor te veel 

vertraging en kan KSA Limburg zijn intrek 

tegen september 2020 in het nieuwe 

gebouw nemen. Eens de intrek is genomen 

is het de bedoeling om het gebouw ook te 

verhuren. Zowel de vergaderzaal maar ook 

aan groepen tot 30 personen met 

overnachting zijn er welkom.  

Het was alleszins leuk om op een nuttige en voldoening gevende manier oude vrienden van KSA 

Limburg nog eens terug te zien en te merken dat de toekomst van KSA Limburg met een sterke lading 

huidige vrijwilligers ook nog voor zeker enkele jaren ferm verzekerd is.  

   

 Wil je graag jullie verhaal als oud-ledengroep in de Afkikker?  
Contacteer ons via  info@desjelter.be 

mailto:info@desjelter.be
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FIJNSTOF TOT NADENKEN…  

Iedere Afkikker sluiten we af met inspirerende gedachte of een gebed uit de pen van een oud-

proost of -zuster van KSA, VKSJ, KSJ of Roodkapjes.   

Psalm 139  

God, jij hebt me geboetseerd, 

jij kent me helemaal. 

Je weet wanneer ik ga zitten en wanneer ik opsta, 

je weet wat mij doet nadenken. 

Je geeft aan hoe ver ik ga en wanneer ik moet rusten, 

zelfs mijn weg doorheen het leven ken je. 

Ik moet mijn mond maar opendoen en God, 

je weet wat ik ga zeggen. 

Van voor, van achter, van links en rechts, 

bescherm je mij, denk je aan mij. 

Dit versta ik niet goed, waarom zorg je zo voor mij? 

Waar moet ik kruipen om mij voor jou te verstoppen? 

Klim ik in een wolkenkrabber, dan vind je mij, 

kruip ik de donkerste kelder, daar kom je mij tegen! 

Ga ik naar het land van dromen, ga ik wonen op de maan, 

ook daar zal je hand mij troosten, ook daar zal je mij helpen. 

Ben ik bang, voel ik me zo diep droevig,  

dan weet je nog mijn dag te kleuren, 

dan weet je mijn huilen te veranderen in lachen. 

Ja, jij hebt mij gemaakt, geboetseerd tot zelfs mijn buikenputje. 

Jij kent me helemaal. 

Dank je, God, voor alles wat je mij doet, vandaag en altijd. 

De laatste dagen, komt het alsmaar boven in mijn gedachten, dat we zo broos zijn, zo kwetsbaar en 

klein. Als de Corona cijfers koudweg worden voorgelezen op het journaal, vergeet ik te snel, dat die 

cijfers - mensen zijn, evengoed jij of ik. 

Wat leerden we uit de vorige `lock-down'? Dat er zoveel in het leven is waar we voor dankbaar 

mogen zijn en dat we elke dag de keuze hebben, anders in het leven te staan, anders om te gaan met 

de tijd dat we gekregen hebben, om er te zijn voor elkaar. 

God kent me, doorschouwt me, en weet wat er in mij leeft.  

Ik dacht dat ik daar met ons collectief 'time-out' lessen heb geleerd, maar ben ik die niet iets te snel 

vergeten? 

Laten we delen wat er in ons leeft, laten wij Zijn liefde tastbaar maken, levengevend zijn voor elkaar, 

doe je mee? 

 

  
 

 

Igor De Bliquy – ofs 

Pater Kapucijn - Oud-

beroepskracht KSA  
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