PERSMAP ter gelegenheid van de overhandiging van 700 Euro
aan VZW Rainbow4kids uit Lennik
door de gemeenteraadsleden en schepenen van LENNIK2000.
Historiek
Eind juni 2011 werd de laatste gemeenteraad voor de vakantie van de gemeente Lennik
verdaagd doordat een gemeenteraadslid van LVB niet aanwezig was op de raad wegens
professionele redenen.
Toen bleek dat slechts 9 van de 10 gemeenteraadsleden van de meerderheid aanwezig waren
verlieten de mandatarissen van CD&V, Vlaams Belang en Groen! de raadszaal zodat de
vergadering niet wettelijk kon vergaderen.
LENNIK2000 vond dit ongepast omdat er eigenlijk geen echte belangrijke beslissingen
gingen worden genomen behalve op het vlak van de brandweer (aankoop van materiaal voor
deze dienst). Een beslissing die niet echt politiek geladen was en tevens noodzakelijk was.
Hierdoor werd Lennik onnodig op kosten gejaagd. Enerzijds kregen de mandatarissen
reglementair wel hun zitpenningen (ondanks dat er niet vergaderd werd), anderzijds werd de
gemeente onnodig belast doordat de administratie ook onmiddellijk een nieuwe vergadering
moest organiseren, met nogmaals financiële consequenties.
LENNIK2000 vond deze daad van de oppositie zeer ongepast zeker op een moment dat alle
overheden en ook Lennik een tekort hebben aan financiële middelen.

Op de volgende gemeenteraadsvergadering deelde de fractie van LENNIK2000 mee dat de
zitpenningen voor deze niet-gehouden vergadering door hun mandatarissen ging worden
geschonken aan een nog nader te bepalen goed doel.
Vandaag, 8 september 2011, is het zover en wordt een bedrag overhandigd van 700 Euro aan
het project van Rainbow4kids (Olmenlaan 24 te Lennik).

Het project Rainbow4Kids ( www.rainbow4kids.be )
Dit project werd opgestart door Katrien Vermeersch uit Lennik na een reis in Kenia in 2000.
Katrien stond voor een kleuterklas in Sint-Pieters-Leeuw. Na deze reis vond zij een nieuw
levensdoel. Ze omschrijft het als volgt : "Ik heb er kunnen vaststellen hoe mijn Keniaanse
collega-leerkrachten daar onder hachelijke omstandigheden moeten lesgeven. Scheefgezakte
lemen klasjes met strooien daken waar de regen binnengutst, een totaal gebrek aan welk
lesmateriaal dan ook, barslecht of helemaal niet betaalde meesters en juffen, hongerige
kinderen: het zijn maar enkele omschrijvingen die de situatie van de scholen typeren (in
Ukunda, een klein dorpje bij Diani Beach (zuid-Mombasa) )
Diep getroffen door deze schrijnende situatie was mijn besluit vlug genomen: we moesten
hier iets aan doen...
Vermits de meeste leerkrachten op vrijwillige basis werken en niet de gepaste opleiding
hebben genoten, geloof ik er sterk in dat we met onze Europese ervaring en lesmaterialen de
leerkrachten kunnen ondersteunen zodat zij super gemotiveerd voor de klas zullen staan.
Daarom heb ik beslist om - via een hiertoe speciaal opgerichte VZW Rainbow4kids een
concreet hulpproject op te zetten, waarbij wij Rainbow4kids ‘primary school’ met in totaal
319 leerlingen ondersteunen ".
De volgende doelstellingen werden naar voor geschoven :
Doelstelling 1: Het ondersteunen van de leerkrachten
•
•
•

Het ter beschikking stellen van educatief, didactisch en pedagogisch materiaal
Persoonlijk uitleggen hoe dit materiaal moet gebruikt worden
Actieve begeleiding van de leerkrachten in de klas

Doelstelling 2: Controle van het materiaal
•
•

Wordt het materiaal correct gebruikt?
Wordt er zorgzaam mee omgesprongen, goed onderhouden?

Doelstelling3: Verantwoordelijkheidsgevoel aanleren
•
•

Zorg leren dragen voor het materiaal
Wordt alles netjes opgeborgen?

Doelstelling 4: Maaltijden
•
•
•

Gratis leveren van rijst en bonen
Aanstellen van een kok
De kinderen de kans geven om tenminste 1 keer per dag te eten

In de loop van de jaren kon zij met enkele enthousiaste mensen het project gestalte geven en
werden verschillende realisatie op de rails gezet : zie verder.

Het Rainbow4Kids team :
Katrien Vermeersch
katrien@rainbow4kids.be

+32 478 76 89 84

Dany Gobert
dany@rainbow4kids.be

+32 475 41 95 41

Hilde Decaluwé
hilde@rainbow4kids.be

+32 486 23 12 52

Ingrid Nechelput
ingrid@rainbow4kids.be

+32 495 28 68 03

Josette Francois
josette@rainbow4kids.be

+32 496 07 22 96

Vera Vandersteen
vera@rainbow4kids.be

+32 475 29 22 11

Steven Gobert
steven@rainbow4kids.be
Wim Gobert
wim@rainbow4kids.be

+32 474 55 78 18

Hoe en waarom werd dit project uitgekozen door LENNIK2000 ?
Het gaat hier om een éénmalige schenking die door bovenvermelde feit ontstond. Indien er
nogmaals een dergelijke situatie zich zou voordoen zullen we een ander project kiezen.
Het liefst gaven we het volledig bedrag van 700 Euro aan één project in plaats van het op te
delen over verschillende projecten. Met een bedrag van 700 Euro kan men al iets realiseren.
Als maatstaf werd het volgende weerhouden :
1. het project moet gedragen worden door iemand van Lennik, die rechtstreeks betrokken is
bij de besteding van het geld ;
2. de organisatie moet lid zijn van het GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings
Samenwerking) die net werd opgericht in Lennik ;
3. liefst een organisatie die een steuntje in de rug kan gebruiken om naambekendheid te
krijgen, de steun mag niet verzinken in onbekende projecten;
4. het project moet in ons ogen zinvol zijn ;
5. het dient éénmalig te zijn (indien er een volgende keer zou komen, steunen we een ander
project).

Het bedrag van 700 Euro werd samengesteld door enerzijds de zitpenningen van onze
gemeenteraadsleden en anderzijds aangevuld door eenzelfde bedrag afgestaan door onze
schepenen (ter verduidelijking: schepenen krijgen geen zitpenningen).

De mandatarissen van LENNIK2000 in de gemeenteraad :

Geert DE CUYPER (eerste schepen)
Etienne VAN VAERENBERGH (schepen en OCMW-voorzitter)
Dorien HERREMANS (gemeenteraadslid)
Ernest VANKELECOM (gemeenteraadslid)
Erik O (gemeenteraadslid en fractieleider in de gemeenteraad )

Overhandiging van de ‘cheque’ van 700 euro aan de blije Rainbow4kids-vertegenwoordigers.
Een delegatie van de vzw vertrekt in de loop van september naar Kenia, en heeft al een concreet
deelproject voor de school op het oog om dit bedrag nuttig aan te spenderen.

