JAARVERSLAG 2018
De Universiteit voor het Maatschappelijk Belang wil de verbinding leggen tussen de vele
burgers, verenigingen en instellingen die actief werken rond sociale en ecologische thema’s.
Ze wil mensen en organisaties ervan overtuigen dat we een gemeenschappelijke zaak
dienen, en dat we onze krachten moeten bundelen in een globale actie, een brede
vernieuwingsbeweging.
De wortels van de UMB zijn bijna 20 jaar oud, maar de organisatie is onder haar huidige
benaming actief sinds september 2013. Toen verleende de Universiteit Hasselt haar
onderdak in de Oude Gevangenis van Hasselt. Hogeschool PXL en Provincie Limburg
waren de partners van het eerste uur. In de loop van het jaar 2016 heeft de UMB zich
verzelfstandigd als vzw en een ontmoetingsruimte uitgebouwd boven de lokalen van
Vormingplus in de Cellebroedersstraat 13-15 van Hasselt. De werking wordt gefinancierd
vanuit Universiteit Hasselt, Stad Hasselt, Stad Genk en Provincie Limburg.

I.

Doelstellingen Universiteit voor het Maatschappelijk Belang (UMB)

De basisdoelstelling van de UMB, dat is burgers activeren tot maatschappelijke participatie om
samen te bouwen aan een leefbare wereld, een rechtvaardige samenleving, een duurzame aarde. In
eerste instantie moeten we hen daartoe de mogelijkheden geven. Sinds enkele decennia spreekt
men van empowerment, tegenwoordig valt in navolging van Amartya Sen en Martha Nussbaum
geregeld de term “capability approach”. Dit houdt in dat we de mensen niet alleen de kracht geven
om zich te integreren in de samenleving, maar ook om haar mee vorm te geven.
In een tweede stap werken we eraan om alle krachten te bundelen in een beweging voor
maatschappelijke verandering. We zouden kunnen spreken van reticulaire opbouw en activering.
Voor beide processen ontwikkelt de UMB de volgende hefboomfuncties:
a) Denktank
De UMB wil een denktank zijn met een universeel en globaal karakter, die oog heeft
voor de samenhang van alles met alles. Hierin wil ze onbevangen en multidisciplinair
te werk gaan, tussen de zuilen staan en boven de verkokering. In haar
maatschappelijke analyses brengt ze de nodige alertheid op voor het zichtbare en
veel besprokene, maar ook voor wat latent blijft (existentiële vragen, spiritualiteit, …).
Zowel academici als kritische burgers die op het veld actief zijn worden uitgenodigd
om mee te denken.
b) Spreekbuis / externe communicatie
De ideeën, standpunten, meningen, … van de ecologische en sociale bewegingen
kunnen binnen de UMB verwoord worden en daarna uitgedragen via de pers, nieuwe
sociale media en alle andere kanalen. Speciale aandacht gaat naar de
dwarsverbanden tussen ecologische en sociale vraagstukken. Daarnaast willen we
een stem geven aan de stemlozen.
Vanuit de UMB of in opdracht van de UMB kunnen er artikels en andere publicaties
geschreven worden.
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c) Motorfunctie
De UMB organiseert zelf allerlei complementaire activiteiten om maatschappelijke
processen op het terrein te initiëren, gaande van gespreksavonden, debatten,
petities, open brieven tot overleg met het beleid of signaalacties. Bijzondere aandacht
gaat hierbij naar samenwerking.
d) Ondersteuningsfunctie
De Universiteit voor het Maatschappelijk Belang wil nieuwe en vernieuwende
initiatieven levensvatbaar maken door allerlei verscheiden actoren in connectie te
brengen, synergieën uit te bouwen, of adviezen te geven.
e) Kruispuntfunctie
Door het brede netwerk aan contacten kan ze mensen met elkaar in contact brengen,
bestaande werkingen helpen uitbouwen, acties voorzien van informatie en informatie
omzetten in actie.
f)

II.

Vernetting
Mensen doorverbinden naar elkaar moet tenslotte uitmonden in een stabiel
verbindingsnetwerk, voorbij versnippering en verkokering. Vanuit een breed web met
vele levendige relaties en intense samenwerkingspatronen komen we tot een
slagvaardige vernieuwingsbeweging.

Kernthema’s

Volgende kernthema’s staan centraal in de werking:
armoedebestrijding
ontwikkelingssamenwerking
vrede en mensenrechten
milieu en klimaat
sociale cohesie
samenwerking tussen levensbeschouwingen.

III.

Operationalisering

Om de doelstellingen te realiseren werd volgende structuur uitgetekend:
1) raad van bestuur en algemene vergadering
Eind 2016 werd er vanuit de toenmalige stuurgroep een vzw opgericht. De statuten
verschenen op 6 december dat jaar in het Belgisch Staatsblad.
Zijn lid van de vzw:
Johny Wijnants, voorzitter
Lizette Stiers, secretaris
Jan Reyskens, penningmeester
samen RvB
Jacques Van Ham
Vik Van Nuffel
samen stemgerechtigde leden van de AV
Felix Bergers, coördinator (deeltijds vrijgestelde), niet stemgerechtigd
2) stuurgroep
De stuurgroep bestond op 31/12/2018 uit 14 vertegenwoordigers uit het werkveld. Ze
werd samengesteld met aandacht voor een evenwichtige representatie van alle
kernthema’s, en ook voor een balans tussen grotere ngo’s en kleinere basisgroepen.
De stuurgroep komt maandelijks samen, zodat de leden met elkaar vertrouwd geraken en
team vormen. Op deze manier kan ze aan de werking van de UMB richting geven.
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De Raad van Bestuur en de leden van de vzw maken deel uit van de stuurgroep. De
andere leden zijn: Steven Beyen, Jenny Spiessens, Bahattin Koçak, Herman Kuppers,
Ward Ceyssens, Roel De Ridder, Jos Snijkers en Dirk Vandewal.
3) overlegraad
De overlegraad staat open voor alle geïnteresseerden. Langs deze weg wil de UMB in
verbinding blijven met de talrijke en veelkleurige initiatieven, en ook met allerlei
organisaties en bewegingen die niet in de stuurgroep vertegenwoordigd zijn. Zo vinden
heel wat nieuwe ideeën hun weg naar de UMB, en wordt het samenwerkingsnetwerk
versterkt. De overlegraad komt twee keer per jaar samen.
4) werkgroepen
Vrijwilligers spelen een centrale rol in het vernieuwingsproces. Zij komen vaak samen in
werkgroepen, die soms een tijdelijk karakter hebben om een activiteit voor te bereiden of
om in te spelen op de actualiteit. Een achttal werkgroepen heeft een permanent karakter
aangenomen. Zij worden hieronder behandeld.
5) ontmoetingslokaal (fysieke ontmoetingsruimte)
Belangrijk is over een laagdrempelige ontmoetingsruimte te beschikken waar mensen
face to face kunnen samengebracht worden. Op de derde verdieping van de
Cellebroedersstraat 13-15 in Hasselt, boven Vormingplus Limburg, hebben we een
ontmoetingslokaal uitgebouwd met een kleine vergadertafel voor een 8-tal mensen. Voor
grotere vergaderingen kunnen we terecht in de vergaderzalen van Vormingplus. Voor
publieksactiviteiten trekken we naar o.a. de Oude Gevangenis (UHasselt), het
Cultuurcentrum Hasselt, jeugdhotel Hostel H of zaal De Blauwe Bassin van het
Volkstehuis.
6) sociale kalender (virtuele ontmoetingsruimte)
De sociale kalender wil allerlei maatschappijvernieuwende initiatieven samenbrengen in
één overzichtelijke agenda. Je vindt er voordrachten en evenementen die bijdragen tot
een leefbaarder wereld vanuit ecologische, sociale, spirituele, artistieke of interculturele
hoek. Alle verenigingen uit het netwerk kunnen hun activiteiten laten opnemen zolang ze
raakpunten hebben met de kernthema’s. De agenda is bereikbaar via
www.socialekalender.be.
7) In juni 2016 werd de nieuwe website geopend (www.umb-limburg.be). Enige tijd later
ging de facebookpagina van start. Zo wint het aan belang dat we online kunnen
communiceren en dialogeren met mensen uit het netwerk en met anderen die met
gelijkaardige initiatieven bezig zijn. Persoonlijke ontmoetingen blijven wel centraal staan.
8) samenwerking met scholen en overheden
- via ons aanbod van lezingen kunnen we het intellectuele debat bij de studenten
aanwakkeren, een nieuwe generatie kritische intelligentsia kweken.
- via onze contacten kunnen we studenten vrijwilligerswerk en stageplaatsen bij
verenigingen aanbieden.
- via verschillende provinciale diensten, gemeentebesturen en studiediensten
kunnen we vlotter aan dossieropbouw werken, de resultaten in elkaar integreren
en ze implementeren in beleid.

IV.

Activiteiten

Vormingsactiviteiten worden onder verschillende vormen aangeboden (voordrachten,
gespreksavonden, panelgesprekken, workshops,…).
Geregeld vertrekken de activiteiten vanuit een werkgroep met mensen vanuit het werkveld. Op
andere momenten gaat het initiatief uit van een partner uit het netwerk, en zet de UMB zich ervoor in
om andere partners mee te betrekken. Op deze manier wordt de vernetting ontwikkeld en de
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verkokering tegengegaan. Open deuren en vensters moeten het hokjesdenken tegengaan en de
solidariteit tussen de verenigingen verhogen.

V. Werkgroepen
1. Werkgroep Vorming
Al van in 1998 organiseert Het Genootschap De Volle Maan vier of vijf keer per jaar een
gespreksavond met sprekers uit de nieuwe sociale bewegingen, het middenveld, de academische
wereld of de politiek. De invalshoek is altijd maatschappelijke vernieuwing. Deze gespreksavonden
zijn ook echte ontmoetingsavonden, waarbij de bezoekers elkaar leren kennen en zo weven aan een
netwerk. Sinds september 2013 is de werking van Het Genootschap geïntegreerd in de Universiteit
voor het Maatschappelijk Belang, als Werkgroep Vorming.

2. Werkgroep Armoede en Ecologisch Leven
Het ecologisch bewustzijn groeit, maar niet in alle bevolkingslagen evenredig. Voor mensen
in armoede is het niet zo evident om deel te nemen aan een bewuste levensstijl. Zij hebben wel een
kleinere ecologische voetafdruk en kopen vaker tweedehandsspullen. Maar in het algemeen is het
voor hen moeilijk om te participeren aan een ecologische leefwijze. Ze wonen vaak in huizen die niet
energiezuinig zijn. Ze kopen veel huiswaar in plastiek, omdat dit goedkoper is. Ze kiezen al eens
voor sluikstorten omdat ze niet over de vervoermogelijkheden en de financiële middelen beschikken
om op een containerpark te geraken. Ze eten geregeld junkfood. Ze vinden de weg niet naar milieuen natuurverenigingen.
Het gaat om een serieuze drempel, en de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang wil er
uitdrukkelijk bij stilstaan. Op 15 juni 2018 kwamen we een eerste keer samen met een
overlegplatform van mensen in armoede, uit de ecologische beweging, uit de nutsbedrijven, de
vakbonden en het overige maatschappelijk middenveld. We zetten samen een open dialoog op. De
veelvuldige respons maakte al meteen duidelijk dat het onderwerp leeft. Sindsdien komen we
tweemaandelijks samen. Op 20 november organiseerden we een gespreksavond onder de titel:
“Ecologisch leven: drempels voor mensen in armoede”. Jan Vranken (OASeS) gaf er een
uiteenzetting en ging daarna in gesprek met een panel bestaande uit Herman Stulens
(burgercoöperatieven voor hernieuwbare energie), Souliman Diraa (biotuinier) en Stefan Roumen
(Armoedevakbond).

3. Werkgroep Kwaliteitsvolle Media
Hoe kunnen wij als kritische burgers en verontruste nieuwsconsumenten onze stem versterken? Hoe
kunnen we in een positieve wisselwerking treden met journalisten, reporters en redacteurs?
Het zijn geen evidente vragen in een tijd waarin de pers in de greep raakt van de mechanismen van
de vrije markt, en ertoe verleid wordt om te schrijven wat verkocht wordt. Nochtans vinden we in het
schrijversgilde heel wat geëngageerde zielen die dit evenzeer betreuren als wijzelf. Ze ervaren vaak
dezelfde gevoelens als de kleine opstandige man of vrouw aan de basis. Spreekt het dan niet
vanzelf dat we de dialoog aangaan en samen wegen van verandering zoeken?
Vanuit de UMB willen we dit proces verder onderzoeken en op gang zetten. Deze werkgroep was
enkele jaren in slaapmodus gegaan, maar in 2018 werden de eerste stappen gezet om terug
formeel samen te komen.

4. Werkgroep voor een Leefbare Economie
In deze werkgroep worden verschillende modellen van nieuw economisch denken besproken en
vergeleken. Sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid staan altijd centraal.
In 2015 werden 157 Limburgse initiatieven in de circulaire en deeleconomie, de biologische
landbouw of de duurzame ambachtelijke productie geïnventariseerd. In het werkjaar 2017-2018
organiseerden we een cyclus van vier gespreksavonden rond duurzame ontwikkeling. Die sloot
deels aan bij het Festival RETOUR, de provinciale week van de duurzame economie.
De hoofdbekommernis van deze werkgroep ligt in het vernetten van de vele basisinitiatieven, het
clusteren van vele kleine en lokale verhalen in een groot verhaal van macro-economische
verandering.
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5. Werkgroep voor Samenwerking tussen Levensbeschouwingen
Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog mag niet te vrijblijvend klinken en zich beperken
tot hoffelijkheid naar andersdenkenden toe. Daarom spreken we tegenwoordig van samenwerking
tussen levensbeschouwingen. We willen de mensen van de verschillende religies en gezindten
samenbrengen in een actief en gezamenlijk engagement.
Zo neemt de UMB, in samenwerking met het Hasseltse stadsbestuur en de lokale gemeenschap van
de Baha’i, de organisatie op zich van de Wereldgebedsdag Op de eerste vrijdagavond van maart
luisteren 8 à10 religies en levensbeschouwingen naar elkanders teksten over een thema dat jaarlijks
wisselt.
Op dezelfde manier is de UMB mee de trekker geworden van de Open Gebedshuizendag, die elk
jaar op de eerste zondag van mei wordt georganiseerd. Sinds 2017 werken we wijkgericht, met een
geleide wandeling langsheen de plaatselijke gebedshuizen (in 2018 Crutzenstraat en Kuringen
Centrum). We sluiten die dag af met een uur stiltemeditatie voor alle religies en
wereldbeschouwingen samen.
Een derde werking draagt de naam Werkgroep Interreligieuze en Interlevensbeschouwerlijke
Dialoog Limburg (WIDL). Hiermee komen we een vijftal keren per jaar samen. We initieerden een
inventaris van basisgroepen rond zingeving.
Een mooi voorbeeld van de samenwerking met de Hogeschool PXL: elk jaar in april, tijdens “PXL
breekt uit”, wordt de UMB gevraagd om een filosofisch café op te zetten met de
eerstejaarsstudenten Social Work.

6. Werkgroep Arabisch
De Werkgroep Arabisch bestaat uit een zestal personen die zich verder willen bekwamen in de
Arabische taal, maar ook wat achtergrondkennis willen opdoen om de evolutie in de Arabische
wereld te leren verstaan en om contacten te leggen met Arabisch sprekende mensen. Tot in het
najaar van 2018 kwamen ze maandelijks samen, maar in de toekomst zal deze studie langs digitale
weg gebeuren. Daarnaast zal de werkgroep enkele keren per jaar een voordracht in het
Standaardarabisch organiseren, met tussendoor een Nederlandse vertaling. Zo kunnen deze
avonden een ontmoetingsmoment worden tussen leerlingen Arabisch, mensen met een
migratieachtergrond en vluchtelingen.
Emad en Reem openden de reeks op 6 december. Zij vormen een Palestijns koppel dat een veilige
omgeving zocht om hun kinderen te laten opgroeien, en nu in Genk woont. Na hun uiteenzetting
stelde Marcel Vanderhoydonc voor studenten Arabisch en alle geïnteresseerden zijn website
www.arabischlexicon.com voor, bijna 1.500 pagina's groot. Zij vergemakkelijkt de studie van het
Modern Standaardarabisch.

7. Werkgroep Lakota
De levensomstandigheden van de Lakota (beter bekend als de Sioux) in hun reservaten
zijn erbarmelijk. Het is de derde wereld in het rijkste land ter wereld. Celestine Schepers uit Kanne
gaat al tien jaar lang elke zomer naar het reservaat Pine Ridge in Zuid-Dakota. Daar doet ze aan
opbouwwerk. Inmiddels werd er met de hulp van Celestine een grote gemeenschappelijke tuin
aangelegd waarvan de oogst werd gedeeld. Hij zal na de tornado moeten hersteld worden. Deze
tuin met serres en kippenstal heeft ook een grote spirituele betekenis, hij staat symbool voor een
hernieuwd harmonieus contact met Moeder Aarde. Het is ook de bedoeling om rond de tuin een
gemeenschap van permanente bewoners uit de grond te stampen om zo meer maatschappelijke
initiatieven te kunnen ontplooien. Vrouwen en kinderen spelen een grote rol in deze nieuwe
samenlevingsprocessen. Celestine zorgt niet alleen voor financiële en praktische ondersteuning, ze
is ook nauw betrokken bij de culturele heropleving, waarbij riten en de taal een grote rol spelen. Met
deze werkgroep willen we niet alleen Celestine de nodige steun geven, maar de
veelvoudige problematiek van de Lakota ook blijvend onder de aandacht van onze
bevolking brengen en de rijke cultuur van de prairie-indianen uitdragen. Zo staan er op het
programma: schoolbezoeken, workshops, een tweede filmvertoning,...
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8. Werkgroep Verbondenheid
Op het einde van 2017 begonnen we na te denken over de nakende lustrumvieringen van 5 jaar
UMB en 20 jaar Genootschap De Volle Maan. Mensen uit diverse verenigingen vonden elkaar en
vormden een werkgroep om het zogenaamde "Feest van de Limburgse Hartelijkheid" te
organiseren. Zij zagen in een verjaardagsfeest kansen om de hartelijkheid te promoten en uit te
dragen. Maar ze wilden zich vanuit een maatschappijkritische analyse ook strijdbaar opstellen tegen
vormen van harteloosheid. Hieruit resulteerde het "Manifest van de Limburgse Hartelijkheid". Meer
info hierover vind je beneden.
Ook na het feest, dat plaatsvond op 29 september 2018, wilden de partners blijven samenwerken.
We vonden dit een vanzelfsprekende opstelling voor organisaties die gelijklopende doelstellingen
hebben. Samen willen we een boodschap van meer verbondenheid, sociale cohesie en vredevol
samenleven uitdragen, en hiertoe evenementen opzetten. Gezelligheid en gemoedelijkheid, het zijn
misschien minder zwaar op de hand liggende begrippen, maar ze zijn ook een belangrijke bouwstof
als we aan een gemeenschap willen werken waarin iedereen zich thuis voelt.
In 2019 gaat er veel aandacht uit naar 50 jaar Wereldscholen, met consideratie voor lessen uit het
verleden voor de uitdagingen van nu.

VI.

Kraamkamer voor nieuwe verenigingen

Verandering ontstaat voor een deel vanuit het opborrelen van nieuwe ideeën aan de basis. De UMB
wil hiervoor mensen samenbrengen. En op sommige momenten slaat de vonk op zo’n manier over
tussen de vrijwilligers binnen de UMB dat er een nieuw project op de wereld wordt gezet dat uitgroeit
tot een aparte vereniging. Greenpeace Limburg en Hart boven Hart Limburg ontstonden zo in 2014
in de schoot van de UMB. Mensen van de UMB zijn nu nog actief in en begaan met deze
werkingen.
Eind 2017 werd de opstart van de Armoedevakbond vanuit de UMB-stuurgroep gestimuleerd en
gevoed. Van hieruit werden er in de loop van 2018 9 diversiteitstafels georganiseerd rond
uiteenlopende thema’s als armoede en ongelijkheid, geestelijke gezondheidszorg, eindejaarsfeesten
en gevoelens, en spiritualiteit..

VII.

Samenwerkingsverbanden

In de loop van een jaar werkt de UMB met heel wat organisaties samen. Met een aantal partners is
deze samenwerking structureel.

1. Ieders Stem Telt
Dit project van 23 armoedeorganisaties stelde zichzelf voor een dubbele uitdaging: de
armoedeproblematiek op de agenda van de lokale en provinciale verkiezingen zetten, en de mensen
in armoede informeren over deze verkiezingen. Ze stelden samen een prioriteitennota op, en gingen
in gesprek met de verkiezingskandidaten van de verschillende partijen in de verschillende
gemeenten. Samen met Rimo Limburg organiseerde de UMB een panelgesprek met enkele
onderzoekers uit de academische wereld. In samenwerking met de deputatie kwam er een
gespreksavond met Wim Van Lancker.

2. Huurderssyndicaat
De UMB is erg actief rond de woonproblematiek van mensen in kwetsbare situaties, en werkt
hierrond samen met o.a. De Trawanten en ATD-4de Wereld. Felix Bergers is lid van de Raad van
Bestuur van het Huurderssyndicaat Limburg vzw.

3. Limburgse Integratieraad
De UMB zit in de algemene vergadering van de Limburgse Integratieraad, en werkt van hieruit
samen rond verschillende thema’s.

4. Cultuurnet Limburg
Na het verdwijnen van de Limburgse Raad voor het Cultuurbeleid zijn verschillende leden ervan
begonnen met Cultuurnet Limburg, niet langer als officieel adviesorgaan, maar als organisatie uit het
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middenveld. Zij is (vooral voor de culturele amateurorganisaties) de gesprekspartner van de
Vlaamse Gemeenschap departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De UMB zit in de stuurgroep.

5. Hart boven Hard regio Hasselt
Hart boven Hard Limburg werd vanuit de UMB opgestart. De werking is momenteel verspreid over
enkele lokale groepen, die vaak elk een eigen thema behartigen. Voor Hasselt is dit “betaalbaar
wonen”. De groep komt maandelijks samen.

6. Stedelijk Interlevensbeschouwelijk Netwerk Hasselt
Met deze partner werken we erg nauw samen, niet alleen om partners uit de verschillende
levensbeschouwingen in Hasselt samen te brengen, maar ook voor de realisatie van concrete
activiteiten zoals de Wereldgebedsdag en de Open Gebedshuizendag.

VIII.

Het 5-jarig bestaan: Feest van de Limburgse Hartelijkheid

De Universiteit voor het Maatschappelijk Belang opende haar deuren op 1 september 2013, in een
dubbele cel van de Oude Gevangenis in Hasselt. En zo vierden we op 29 september 2018 ons 5jarig bestaan met een Feest van de Limburgse Hartelijkheid. Ongeveer 220 mensen vierden mee, in
het Ontmoetingscentrum van Godsheide.
Eerst iets over de achtergrondfilosofie. Als we aan mensen positieve eigenschappen toeschrijven,
dan komen die vaak beter tot ontwikkeling. Men spreekt dan van een Pygmalioneffect. De kracht
ervan is onomstotelijk aangetoond door wetenschappelijk onderzoek, en het principe wordt vaak
toegepast in het onderwijs. Door het goede te bevestigen kunnen we het tot leven brengen. Wij
wilden het Pygmalioneffect gebruiken als invalshoek om ons kernthema ‘sociale cohesie’ tot leven te
brengen. We lieten ons hierbij mee inspireren door de al bestaande complimentendag. Maar we
wilden verder gaan, een krachtiger signaal geven, vanuit een netwerk van organisaties. En een
maatschappijkritische noot moest ook kunnen, door ons strijdbaar op te stellen tegen vormen van
harteloosheid. Hieruit resulteerde ons “Manifest van de Limburgse Hartelijkheid”, dat door 31
organisaties ondertekend werd. Het is te lezen op onze website.
In ieder geval wilden we het aspect Limburger Wereldburger ook een plaats geven: internationale
solidariteit, mondiaal bewustzijn. En daarnaast benadrukten we het inclusieve karakter: migranten,
holebi’s, mensen op de vlucht,… iedereen moet zich hartelijk welkom voelen in de Limburgse
gemeenschap. Verbondenheid ontwikkelen tussen alle bewoners, dat is zelfs de kern van de zaak.
De hartelijke uitstraling moet een interreligieus, ecologisch en sociaal karakter dragen. We wilden
daarbij heel wat leren van culturen in het buitenland. Binnen de Vlaamse context mogen de
Limburgers dan wel als hartelijk bekend staan, als we ons vergelijken met culturen uit Afrika, de
Caraïben,… dan herwinnen we onze bescheidenheid.
Het feest kende een lange aanloop. In 2017 richtte de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang
een Werkgroep van de Limburgse Hartelijkheid op, samen met de multiculturele kunstorganisatie
Perspectief vzw. Het Kinderrechtenhuis en Amnesty International trokken mee aan de kar. Zo werd
het Feest van de Limburgse Hartelijkheid op de rails gezet.
En op 29 september zagen we een cluster van tentoonstellingen van “warme kunst” verschijnen,
rond de eettafels in de grote zaal en in een tweede zaal. Martin Oluwadiran begeleidde een
workshop van participatieve kunst: alle bezoekers brachten een likje verf aan op een groot doek, en
Martin verbond die tot een kleurrijk geheel. In de inkomhal zorgden de infostands van een tiental
verenigingen voor de nodige drukte.
Luc De Schepper, de rector van de Hasseltse universiteit, sprak over de democratisering van het
onderwijs, en illustreerde met cijfers dat de drempel van het universitair onderwijs weer toeneemt
voor kansengroepen. Hij situeerde de universiteit ook in het sociaaleconomische weefsel van de
Limburgse bevolking. Daarna nam Jac. De bruyn een interview af van Mohamed El Bachiri uit
Schaarbeek, die zijn vrouw verloor met de aanslagen van 20 maart 2016. Die stelde zijn boek "Jihad
van de liefde" voor. Achteraf kreeg hij een schilderij van de vrede van de hand van Martin
Oluwadiran cadeau.
Twee solidariteitskoren brachten de aanwezigen tot ontroering: Kantikune en het Genks Citékoor.
Op het einde schoven ze in elkaar en brachten ze gezamenlijk enkele liederen onder begeleiding
van gitaar, accordeon en elektrische piano. Strijdliederen uit vijftig kelen, met op het einde
ondersteuning vanuit de zaal.
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Vanaf 19 uur schoof de meerderheid van de aanwezigen aan voor een uitgebreid multicultureel
buffet. Hiervoor zorgde de vrouwengroep Hillal, een veertiental politieke vluchtelingen onder
begeleiding van Maria De Lorenzo. Op het einde werden twee grote Limburgse vlaaien verdeeld
over meer dan 150 dessertbordjes.
Met het Feest van de Limburgse Hartelijkheid werd niet alleen het eerste lustrum van de UMB
gevierd, maar ook het 20-jarig bestaan van het Genootschap De Volle Maan, dat nu in de UMB
geïntegreerd is als de Werkgroep Vorming. Naast stad Hasselt en de vier organisaties die het
initiatief namen, waren er nog 25 partnerorganisaties die het evenement mee ondersteunden.
De tentoonstelling omvatte werken van Rita Vanelderen, Frieda Bollen, Martin Oluwadiran, Maria De
Lorenzo, Nico Steegmans, Jan Debeurme, Ben Put, en foto’s over Kinderkracht.
Hartelijk samenleven, het zal een thema blijven binnen de werking van de Universiteit voor het
Maatschappelijk Belang.
Symbolen zijn vaak drager van een sterke kracht. Daarom willen we in de toekomst de Hartelijke
Limburger vorm geven als een standbeeld, mogelijk met een taart in de handen. Als we dit beeld op
een plein plaatsen, zouden we af en toe ter plaatse openluchtactiviteiten kunnen organiseren.
In ieder geval is het onze bedoeling dat de mensen de Limburgse Hartelijkheid in hun hart dragen,
en ze zo onder de mensen brengen.

IX.

Communicatie en bereikbaarheid

In dit jaarverslag komen we regelmatig terug op het belang van dialoog, samenwerking en
vernetting. Het ligt dus voor de hand dat we ons regelmatig buigen over onze communicatie.
We denken hierbij uiteraard niet alleen aan het uitdragen van eigen inhoudelijke boodschappen.
Misschien integendeel: in voeling blijven met een breed intersectoraal werkveld is een voorwaarde
om te komen tot rijke, genuanceerde en breed gedragen standpunten.
Voor een deel hangt dit samen met de verhoging van onze naambekendheid: het is juist omdat
mensen in het werkveld onze organisatie en haar werking leren kennen, dat ze partner in de actie
worden. Verschillende sporen werden op een rij gezet:
a) verspreiden van flyers, folders en affiches via netwerk
b) opzetten van een nieuwe website en facebookpagina
c) up-to-date houden van de sociale kalender: de sociale kalender zorgde in 2016
voor de bekendmaking van ruim 250 activiteiten en hij werd bijna 10.000 keer
geraadpleegd.
d) Het aantal contactnames via mails bedraagt momenteel ongeveer 1.000 per
maand. Typisch zijn de vragen naar contactgegevens van andere mensen in het
werkveld. Dit past precies binnen het concept vernetting.
e) pers: via nieuwsjagers, lezersbrieven, interviews…
f) aanwezigheid tussen de mensen, deelname aan activiteiten van anderen
De permanenties in het ontmoetingslokaal werken zeker drempelverlagend. Iedereen mag vrij
komen binnenspringen om een koffietje te drinken, al dan niet met een suggestie of een plan. De
permanenties in de ontmoetingsruimte lenen zich ook ertoe om mensen met elkaar in contact te
brengen, en om verschillende initiatieven aan elkaar te linken.

Bijlage – een greep uit de activiteiten (als tijdbalk)
10/1: gespreksavond over de Lakota in Pine Ridge
16/1: gedachtewisseling over “deelfabriek” voor circulaire economie
18/1: vormingsactiviteit Ieders Stem Telt
25/1: tweede vormingsactiviteit Ieders Stem Telt
29/1: opstarting Cultuurnet Limburg
gespreksavond met Jan Mertens over Duurzame Ontwikkeling en EU
26/2: gespreksavond met Ullrich Melle over groene filosofie
27/2: diversiteitstafel van de Armoedevakbond
28/2: eerste stuurgroep Cultuurnet Limburg
2/3: Wereldgebedsdag
9/3: deelname aan debat: naar een geneeskunde met twee snelheden
13/3: overlegraad
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15/3: persconferentie Ieders Stem Telt
22/3: panelgesprek HbH regio Hasselt over betaalbaar wonen
16/4: AV coöperatieve bakkerij ComPani
17/4: film over Afghaanse vluchtelingen
18/4: panelgesprek Ieders Stem Telt
26/4: PXL breekt uit: filosofisch café
6/5: Open Gebedshuizendag
7/5: overleg rond nieuw spiritueel forum:Forels
15/5: stiltecirkel Palestijnen
17/5: netwerkdag erfgoed
19/5: samenkomst Limburgse meditatiegroepen
24/5: studiedag inclusiviteit (UHasselt civiele universiteit)
5/6: voordracht Jos Ramaekers over natuur in Limburg
15/6: eerste bijeenkomst van werkgroep armoede en ecologisch leven
16/6: infovergadering LETS-Limburg
15/8: bezoek aan Thaise boeddhistische tempel
1/9: deelname aan Cocktail Cultuur (Hasseltse Cultuurbeurs)
10/9: interview met Kerk & Leven
14/9: verkiezingsdebat Limburgse Integratieraad
17/9: lezing Wim Van Lancker over armoede (met IST)
29/9: Feest van de Limburgse Hartelijkheid
2/10: kennismakingsgesprek met Luc Moortgat (Filippijnen Nood Fonds)
8/10: actie betaalbaar wonen HbH regio Hasselt
10/10: wake voor daklozen aan borstbeeld pater Paesmans
17/10: deelname Internationale Dag van het Verzet tegen Extreme Armoede
22/10: voordracht Bleri Lleshi over “De kracht van hoop”
28/10: Dag van het Boeddhisme (Japanse Tuin)
5/11: overlegraad
8/11: Werkgroep Lakota vertoont film (interview met Michael Sierra)
11/11: wake aan het beeld van de onbekende oorlogsvrouw (met Pax Christi)
13/11: Stef Vandebroek over armoede in Limburg
20/11: gespreksavond Jan Vranken en panelgesprek armoede en ecologisch leven
4/12: eerste samenkomst rond 50 jaar Wereldscholen
6/12: eerste Arabische avond met Palestijns echtpaar
15/12: geefplein bij standbeeld Van Veldeke
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