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Activiteitenverslag 
september 2013 tot juni 2015 
 
 

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. De UMB ontwikkelt daarvoor de volgende hefboomfuncties:  
 

a) Denktank 
De UMB wil een denktank zijn: universeel, globaal, onbevangen, 
multidisciplinair en grensoverstijgend nadenken over de maatschappij met de 
nodige alertheid voor de zichtbare behoeften, maar ook de latente behoeften  
(zingeving, levensverdieping, spiritualiteit, …) van de maatschappij.  
Zowel academici als de “gewone mens” worden uitgenodigd om mee te 
denken.  

b) Spreekbuis / externe communicatie 
De ideeën, standpunten, meningen, … van de UMB moeten uitgedragen 
worden via onder meer de media.  
Daarnaast kunnen vanuit de UMB of in opdracht van de UMB artikels 
geschreven worden. Speciale aandacht moet gaan naar het geven van een 
stem aan de stemlozen.  

c) Motorfunctie 
De UMB organiseert zelf allerlei complementaire activiteiten om 
maatschappelijke processen op het terrein zelf te initiëren, gaande van 
gespreksavonden, debatten, petities, open brieven tot overleg met het beleid 
of signaalacties. 

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) Vernetting 
Mensen doorverbinden naar elkaar moet tenslotte uitmonden in een stabiel 
verbindingsnetwerk. De versnippering en verkokering wordt tegengegaan door 
de actie samen te brengen in een breed web met vele levendige relaties en 
samenwerkingspatronen. Vanuit deze vernetting moet er een brede 
slagvaardige basisbeweging groeien.  
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II. Kernthema’s 
Volgende kernthema’s staan centraal in de werking: 
armoedebestrijding 
ontwikkelingssamenwerking 
vrede 
milieu 
klimaat 
sociale cohesie 
dialoog tussen wereldbeschouwingen. 
 
 

III. Operationalisering 
Om de doelstellingen te realiseren werd volgende structuur uitgetekend:  

 
1) stuurgroep 

De stuurgroep bestaat uit een 20-tal 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. Ook de drie subsidiërende partners (Provincie Limburg, 
Hogeschool PXL, UHasselt) vaardigen elk een lid af. 
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 
“vaste sturing” geven. 

2) overlegraad 
De overlegraad komt drie keer per jaar samen en staat open voor alle 
geïnteresseerden met de bedoeling personen uit allerlei organisaties en 
bewegingen te vernetten.  

3) 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 zestal werkgroepen 
 heeft een permanent karakter aangenomen. Zij worden hieronder behandeld. 

4) ontmoetingslokaal (fysieke ontmoetingsruimte) 
Belangrijk is over een laagdrempelige ontmoetingsruimte te beschikken waar 
mensen face to face kunnen samengebracht worden. In de Oude Gevangenis van 
Hasselt, in de gele gang, is er een vaste stek met een kleine vergadertafel. Voor 
grotere vergaderingen kunnen we terecht in de vergaderzalen van UHasselt of 
PXL Congress. 

5) sociale kalender (virtuele ontmoetingsruimte) 
De sociale kalender wil allerlei maatschappijvernieuwende initiatieven 
samenbrengen in één overzichtelijke agenda –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.  

6) Via een interactieve website en de social media (facebook en twitter) kunnen we 
communiceren en dialogeren met mensen uit het netwerk en anderen.  

7) ontmoeting en integratie tussen de deelwerkingen van UHasselt, Hogeschool PXL 
en Provincie (onderwijs, onderzoek, contact met studenten, docenten, …) 

- via ons aanbod van lezingen kunnen we het intellectuele debat bij de 
studenten aanwakkeren, een nieuwe generatie kritische intelligentsia 
kweken. 

- studenten vrijwilligerswerk en stageplaatsen bij verenigingen aanbieden 
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IV. Activiteiten 
Vormingsactiviteiten worden onder verschillende vormen aangeboden (voordrachten, 
gespreksavonden, panelgesprekken, workshops,…). Vaak 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 verkokering tegengegaan. Deuren en 
vensters moeten het hokjesdenken tegengaan. 
Op sommige momenten worden verschillende honderden mensen samengebracht, zoals op 
het jaarlijks congres, manifestaties, ludieke acties. Kunsthappenings liggen nog op de 
werkplank. 
Geregeld vertrekken de activiteiten vanuit een werkgroep. 

 
V. Werkgroepen 

1. Werkgroep Reflectie 
Vaak wordt er te weinig tijd vrijgemaakt om even stil te staan rond wat ons bezig houdt en om op 
ons ideeëngoed te broeden. In de Werkgroep Reflectie nemen we rustig de tijd om wat 
lectuurervaringen uit te wisselen en inhoudelijk wat dieper te graven. 
Gewoonlijk wordt van tevoren afgesproken welk boek we gezamenlijk lezen. Na enkele maanden 
komen we dan hierrond samen. Iedereen is welkom, ook mensen die het boek niet op voorhand 
hebben kunnen lezen. De bijeenkomsten worden van tevoren aangekondigd op de Sociale 
Kalender. 
Geregeld nodigen we om de auteur van een boek uit voor een lezing. Na de pauze gaan we met 
hen in dialoog. Voorbeelden hiervan: Hans Achterhuis, Rik Pinxten en Dirk Geldof. 
2. 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? 
Om dit proces verder te onderzoeken en op gang te zetten, komt deze werkgroep van de 
Universiteit voor het Maatschappelijk Belang een drietal keer per jaar samen. 
3. 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. 
Verhandelingen en blogs van economische filosofen worden vaak gezamenlijk gelezen. Eén van 
de leden houdt er een eigen blog op na onder de naam “Leefbaar is anders”. 
4. Werkgroep Levensbeschouwelijke Dialoog 
In onze wereld leven er heel wat mensen met verschillende levensbeschouwingen naast elkaar. 
Hier is het gevaar op verkokering reëel. Het werkt echter bevrijdend om met elkaar de dialoog 
aan te gaan over de beleving van onze existentie, onze ethische principes, onze tradities die zo 
rijk zijn aan verbeeldend denken en mystiek. 
Enkele keren per jaar komen we samen in een stiltemeditatie. De deelname is erg breed, met 
een inbreng uit meer dan 10 tradities: hindoes, verschillende boeddhistische strekkingen, baha’i, 
vrijzinnigen, katholieken, protestanten, mormonen, verschillende obediënties uit de vrijmetselarij, 
moslims, sikhs,…  
Elke vrijdag komen een achttal mensen samen onder de vorm van een Werkgroep Arabisch. De 
bedoeling is om zich verder te bekwamen in de Arabische taal, maar ook om wat 
achtergrondkennis op te doen, de evolutie in de Arabische wereld te leren verstaan en contacten 
te leggen met Arabisch sprekende mensen. 
Sinds kort hebben we ons ook kunnen verrijken met een parallelle Werkgroep Hebreeuws. 
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5. Werkgroep Superdiversiteit 
Onze mijnstreek dankt haar specifieke karakter voor een groot deel aan de arbeidsmigratie. 
Ondertussen zijn de migratiestromen veel diverser geworden, met heel wat nieuwe culturele 
elementen. Dit brengt ook nieuwe beleidsvraagstukken met zich mee, en bovenal een andere 
invulling van ons actief burgerschap. Daarom werd er een eigen werkgroep rond dit thema in het 
leven geroepen vanuit het voormalige PRIC, Vormingplus Limburg en de UMB. 
 
6. Werkgroep Vrede en Geweldloosheid 
Vrede slaat niet alleen op de beheersing van internationale of macrosociale conflicten, maar 
evenzeer op de dagelijkse omgangsvormen tussen mensen. Daarnaast zijn er structurele vormen 
van geweld zoals armoede en onrechtvaardige wereldhandel. Niet te vergeten, er is ook een 
samenhang met intrapsychische processen, ons bewustzijn, de spirituele dimensie. 
De Universiteit voor het Maatschappelijk Belang verschafte het afgelopen jaar een divers aanbod, 
gaande van voordrachten over internationale vrede (Palestina, Oost-Congo) tot een workshop 
over geweldloze communicatie (in samenwerking met Pax Christi). Een speciaal aandachtspunt 
blijft het geweld binnen het gezin. Langs deze weg wordt gewelddadigheid van generatie op 
generatie doorgegeven: het gezin is een (vaak onbewuste) leerschool voor gewelddadig gedrag. 
Daders waren vaak ook slachtoffer. We moeten communicatieve vaardigheden en 
maatschappelijke instrumenten ontwikkelen om de “hoeksteen van de maatschappij” 
mensvriendelijker te maken. 
Geweldloosheid heeft een krachtige emancipatorische werking. De woorden “vrede” en “vrij” zijn 
trouwens etymologisch verwant. 
 
Tijdens het overleg van 28 mei 2015 werd er ook een Werkgroep Financiën in het leven 
geroepen. 
 
VI. Speerpunten 2014-2015 
Voor het academiejaar 2014-2015 werden “Sociale cohesie” en “Vernetting” als 
speerpunten uitgekozen.   
 
Vernetting: 
De UMB wil de slagkracht verhogen door: 
1) een betere samenwerking en bundeling van krachten 
2) ondersteuning van groepen, met speciale aandacht voor werkingen die problemen kennen 
3) de juiste voorwaarden cultiveren voor het ontstaan van nieuwe groepen 
    (De UMB wil een kraamkamer zijn voor nieuwe initiatieven. Ze gaf o.m. geboorte aan 
     Greenpeace Limburg). 
 
Sociale cohesie: 
Het jaarlijkse congres stond in het teken van dit thema, alsook een driedelige reeks van 
gespreksavonden. Ook ons thema armoedebestrijding werd vanuit deze invalshoek belicht: 
sociale cohesie met warme buurten en gevoelens van verbondenheid bieden een waarborg 
tegen de verschillende aspecten van armoede. Natuurlijk belichtten we ook de structurele 
aanpak van armoede (verschillende vormen van tewerkstelling, maatschappelijke participatie 
en sociale zekerheid). 
 

VII. Communicatie en bereikbaarheid 
 

a) Een tijdelijke werkgroep Externe Communicatie boog zich over de vraag hoe we onze 
boodschap kunnen uitdragen, of preciezer: hoe we met onze boodschap in dialoog 
kunnen treden in het werkveld. Voor een deel hangt dit samen met de verhoging van 
de naambekendheid, omdat enerzijds kennis van onze organisatie een voorwaarde is 
voor nadere kennismaking en anderzijds onze naam altijd verbonden is met onze 
inhoudelijke boodschap. Verschillende initiatieven werden op een rij gezet: 
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a) verspreiden van flyers, folders en affiches via netwerk 
b) opzetten van interactieve website 
c) up-to-date houden van de sociale kalender: de sociale kalender werd in het 
   kalenderjaar 2014 meer dan 10.000 keer bezocht.  
d) pers: via nieuwsjagers, lezersbrieven, interviews…  
e) acties, deelname aan activiteiten van anderen, .. 
 

b) Als we de dialoog met de verenigingen zo primair stellen, is het ook belangrijk dat we 
vindbaar zijn voor contactname. 
Twee wegen willen we hier vermelden: 

- De permanenties op maandag en donderdag van 14.30u tot 17.30u zijn 
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. Zo bleken Amnesty International en de 
Bond Zonder naam heel wat raakvlakken te hebben aangaande het 
gevangeniswezen. Achteraf deden ze aan de Werkgroep Arabisch een 
voorstel om lessen te geven aan de moslims in de gevangenis. 

- Het aantal contactnames via mails stijgt, en 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. 

 

VIII. Vernetting binnen de betrokken kennisinstellingen 
De UMB vormt een venster vanuit de kennisinstellingen gericht op de Limburgse 
samenleving en specifiek de samenwerking vanuit talloze sociale en ecologische 
verenigingen en initiatieven. Maar daarnaast streeft de UMB ook naar interne vernetting met 
de werking van de betrokken kennisinstellingen zelf, een integrale verbinding met de wereld 
van de studenten, het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. 
De studenten werden in toenemende mate bereikt en in het proces betrokken via volgende 
wegen: 

- Ongeveer 200 studenten woonden een activiteit van de UMB bij 
(gespreksavond, workshop, overlegraad, werkgroep). De sterke 
vertegenwoordiging vanuit Social Work (PXL) was opvallend. 

- Overleg met de studentenraden van UHasselt en PXL 
- De 2° jaarsstudenten Social Work volgden allemaal een 

kennismakingsvoordracht over de werking van de UMB. 
- Bij de sluiting van de PXL-gebouwen op 20 mei was de UMB 

medeorganisator van een filosofische stadswandeling met enkele 1° 
jaarsstudenten Social Work 

- De UMB zorgde voor de pers- en publieksvoorstelling van het nieuwe 
project Students for Energy in Africa (faculteit industriële 
ingenieurswetenschappen UHasselt). 

- In het studentenmagazine van UH verscheen een artikel over de UMB en 
de oprichting van Greenpeace Limburg. 

- Op onze 2 congressen werd muziek gebracht door een afstudeerproject 
van de Pop- en Rockacademie. 

Binnen de faculteit Rechten en het departement Social Work was er overleg met de UMB om 
het netwerk van verenigingen nauwer te betrekken bij de studenten en omgekeerd, o.a. bij 
de themakeuze van eindverhandelingen, het aanvragen van en/of uitdragen van het 
wetenschappelijk onderzoek, en het organiseren van studentenstages. Het vraagt nog wat 
tijd om deze wagens aan het rollen te krijgen. 
De gespreksavond over gezondheidszorg (met Mariet Paes als spreekster) werd 
georganiseerd in samenwerking met PXL-Healthcare. Tenslotte werden enkele professoren 
betrokken bij andere gespreksavonden en panelgesprekken van de UMB.  
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Bijlage – activiteitenlijst september 2013 – juni 2015 
         (initiatieven van de UMB en initiatieven i.s.m. de UMB) 
 
 2013 

        5/9: eerste stuurgroep (daarna maandelijks) 
       13/9: eerste les Arabisch (daarna wekelijks) 
       18/9: stuurgroep Limburgs Sociaal Forum 
       24/9: Werkgroep Reflectie over Paul Krugman 
       30/9: bezoek aan alevieten (Zolder) 
       15/10: gespreksavond met Marc Journée over vrijmetselarij 
       17/10: deelname Internationale Dag van verzet tegen Extreme Armoede 
       7/11: vorming over geweldloze communicatie van Pax Christi 
       11/11: vredeswake met Pax Christi 
       12/11: gespreksavond met Marc Maes over TTIP 
       21/11: Jan Colla komt voor artikel Kerk&Leven 
       27/11: feestelijke opening UMB 
       28/11: eerste Werkgroep voor een Leefbare Economie 
       3/12: overleg PRIC 
       5/12: overleg rond pop-uprestaurant Box Store Vennenstraat Genk 
       11/12: eerste bijeenkomst Lokaal Forum Kinderarmoede Hasselt 

        eerste overlegraad 
      12/12: bijeenkomst “Together for the Future” over geefpleintje 
      13/12: overleg met Lenny Gentle, vakbondsman Zuid-Afrika 

       17/12: gespreksavond met Willy Miermans over mobiliteit 
      19/12: met De Sfeer de markt op voor soepbedeling 

      bijeenkomst Limburgse vegetariërs 
       28/12: geefpleintje bij standbeeld Van Veldeke 
 
 
 2014 
       9/1:   lezing Frédéric Deborsu over Vlamingen en Walen 
       15/1: Werkgroep Geweldloosheid 
       16/1: Werkgroep voor een Leefbare Economie 
       20/1: overleg zengroep Siloam 
       21/1: Werkgroep Kwaliteitsvolle Media 
       24/1: Koen Fossey over vrouwelijke meesters in de kunst 
       26/1: 30 jaar Amnesty International Hasselt 
       28/1: Lokaal Forum Kinderarmoede Hasselt 
       30/1: Jan Rigtering over protestantisme (met WIDL) 
       4/2: Innovatiefabriek 
              Werkgroep Reflectie 

11/2: gespreksavond met Rik Pinxten (Kleine Revoluties) 
12/2: Toon Machiels spreekt over ROMA 
18/2: overleg met nabespreking van ’t Geefpleintje 
      eerste stappen naar oprichting geefwinkel 
20/2: panelgesprek plastiekverontreiniging 
21/2: receptie EVA-Limburg (de vegetariërs) 
22/2: vrijwilligerspanel 11.11.11 
25/2: Lokaal Forum Kinderarmoede Hasselt 
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26/2: tweede overlegraad  
4/3: overleg over problemen en nieuwe kansen voor de wijk Meulenberg 
10/3: eerste overleg organisatie interreligieuze meditatie 
11/3: overleg met Guido De Corte over herbestemming religieuze 
         gebouwen 
         gespreksavond met Ides Nicaise (Europees Armoedebeleid) 
15/3: bijeenkomst Amnesty International 
18/3: bezoek sikhtempel Hoepertingen (i.s.m. WIDL) 
20/3: Werkgroep voor een Leefbare Economie 
24/3: verhalen uit medialand (i.s.m. Vormingplus) 
25/3: Lokaal Forum Kinderarmoede Hasselt 
     viering van vzw Vriendschap 

27/3: inspiratievergadering weggeefinitiatieven  
29/3: contactdag vrijwilligers wereldwinkels Limburg  
7/4: overleg met student die naar Zanzibar vertrekt 
9/4: overleg Students for Energy in Africa 
17/4: Werkgroep voor een Leefbare Economie 
22/4: Lokaal Forum Kinderarmoede 
22/4: overleg met Martijn Steegen, christelijk vormingswerk en Christen 
         Forum 
26/4: overleg rond multi-etnisch muziekfestival op C-Mine 

28/4: lezing over symboliek van het vrouwelijke 
29/4: debat over steenkoolgas 
3/5: schrijfactie Amnesty International 
6/5: Werkgroep Reflectie over “Chavs” 
8/5: TA2 wordt fairtradeschool 
        startdag 11.11.11 
10/5: Natuurpunt Limburg geeft vorming 
12/5: breed overleg UMB 
13/5: lezing Dirk Barrez over coöperaties 
14/5: actie voor meer huursubsidies 
         film ATD-4° Wereld 
15/5: derde overlegraad 
20/5: Werkgroep Interreligieuze Meditatie 
22/5: Werkgroep Kwaliteitsvolle Media 
27/5: overleg weggeefwinkel 
28/5: overleggroep Superdiversiteit –Dirk Geldof 
31/5: overleg met Francis Leyssens (Filippijnen Nood Fonds) 
2/6: overleg met Luc Gaethofs (LPOS) over Noord-Zuiddag 
       overleg WIDL (interreligieuze dialoog) 
3/6: voordracht door pater Luc Moortgat over Filippijnen          
6/6: overleg met internationale werking UHasselt 
12/6: Werkgroep Leefbare Economie 

16/6: overleg met Bond Zonder Naam 
19/6: overleggroep Superdiversiteit –Dirk Geldof 
25/6: overleg met Provinciale Dienst Ontwikkelingssamenwerking 
3/7: Werkgroep Leefbare Economie 
28/7: overleggroep kinderarmoede –sleutelfiguren 
21/8: overleg over nieuwe website 
25/8: vertoning film Kinshasa Kids 
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4/9: oprichtingsvergadering Greenpeace-Limburg 
11/9: Werkgroep Leefbare Economie 
15/9: overleg met Hugo Keunen (Broederlijk Delen) over thema water 
16/9: Werkgroep Superdiversiteit 
17/9: gastspreker uit Kivu (koffiecoöperatie) 
28/9: bezoek aan Limburgse alevieten 
29/9: workshop over omgaan met haatboodschappen 
30/9: voorbereidingsvergadering stilteavond 
1/10: overleg met provinciale Noord-Zuiddienst 
2/10: Werkgroep Leefbare Economie 
         oprichtingsvergadering Hart boven Hard Limburg 
4/10: Noord-Zuiddag 
7/10: lezing Stijn Bruers over vleesconsumptie 
8/10: startavond Welzijnszorg 
9/10: Werkgroep Reflectie over Luc Huyse 
13/10: Noord-Zuiddebat over voedselverspilling 
14/10: vergadering Greenpeace Limburg 
15/10: voordracht door Anya Topolska (joodse filosofe) (i.s.m. WIDL) 
17/10: deelname aan Dag tegen Extreme Armoede 
21/10: startdag Hart boven Hard Limburg 
22/10: interlevensbeschouwelijke stilteavond 
26/10: Dag van de Huurder 
3/11: vergadering Lokaal Forum Kinderarmoede 
5/11: panelgesprek “Media en basisactie” 
12/11: voordracht Kris Smet over geweld in gezin 
13/11: Werkgroep voor een Leefbare Economie 
17/11: overlegvergadering Students for Energy in Africa 
24/11: publieksvoorstelling Students for Energy in Africa 
26/11: verjaardagscongres 
30/11: bezoek aan bewonersproject  
2/12: Werkgroep Superdiversiteit 
         gespreksavond met Mieke Vogels 
3/12: voordracht over vrouwelijke meesters in de kunst 
7/12: bezoek aan Greenville Houthalen + vergadering 11.11.11 
9/12: gespreksavond rond energie met Aviel Verbruggen 
10/12: vierde overlegraad 
12/12: bezoek aan het project AKSI in Ulbeek 
15/12: solidariteitswandeling Hart boven Hard 
16/12: informatieavond Hart boven Hard 
22/12: eerste Werkgroep Communicatie 

 
 
 2015 

22/1: voorbereiding wereldgebedsdag 
         overleg met STURA UHasselt 
24/1: congres Vlaams Compostelagenootschap 
26/1: overleg met vrijzinnigen over stilteavond 
29/1: voorbereiding overlegraad 
         Werkgroep voor een Leefbare Economie 
2/2: eerste les Hebreeuws (voortaan veertiendaags) 
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4/2: gespreksavond met Bleri Lleshi 
5/2: avond rond Palestina 
6/2: samenkomst weggeefinitiatief voor kinderen (spelotheek) 
       overleg met Amnesty Hasselt over voordracht verantwoord 
            burgerschap en vrije meningsuiting 
       onthaal Bond zonder Naam rond project Prisontalk (ex-gedetineerden 
           brengen levensverhaal) 
10/2: vijfde overlegraad 
11/2: bezoek vergadering STURA PXL 
12/2: overleg rond ledendag Oxfam Wereldwinkels 
        Werkgroep Reflectie over boek “Superdiversiteit” 
24/2: vergadering werkgroep interlevensbeschouwelijke meditatie 
25/2: overleg euregionaal project 
         evenement “Dagen zonder vlees” 
26/2: begin Dagelijks Bestuur 
4/3: Welzijnszorg en Hart boven Hard over Decenniumdoelstellingen 
5/3: Felix stelt UMB voor aan studenten Social Work 
       overleg over samenwerking faculteit rechten 
       werkgroep kwaliteitsvolle media 
6/3: wereldgebedsdag 
10/3: vergadering met 11.11.11-Limburg 
11/3: overleg euregionaal project 
         ontmoetingsavond Hart boven Hard Limburg 
16/3: overleg met UHasselt en Frank Smeets 
         eerste krant voor studenten (HBVL) 
17/3: film over veeteelt en klimaat 
18/3: dag over water (met Broederlijk Delen) 
21/3: trefdag Oxfam Wereldwinkels Limburg 
25/3: voorbereiding gebedshuizendag 
26/3: Werkgroep voor een Leefbare Economie 
29/3: deelname aan Grote Parade Hasselt 
30/3: AV Huis van het Kind 
31/3: lezing Bea Cantillon over structurele armoedebestrijding 
21/4: lezing over gezondheidszorg door Mariet Paes 
22/4: voordracht over gendertypering in de computergames 
25/4: herdenking Anjerrevolutie met Limburgse Portugezen 
28/4: Bousse Nabab (documentaire over samenwerking met Afrikaanse 
         geitenboeren) 
3/5: organisatie 2° stiltemeditatie tijdens Open Gebedshuizendag 
7/5: Werkgroep Reflectie over Jan Blommaert 
11/5: voordracht over intrafamiliaal geweld en respectvol 
         slachtofferverhoor 
18/5: voordracht door Leonie Cornips (UMaastricht) over opvoeden in  
         tweetaligheid 
20/5: filosofische wandeling met studenten Social Work 
25/5: wandeling Groene Delle-Stokrooie 
27/5: 11.11.11 over sociale bescherming hier en in het Zuiden 
28/5: samenkomst sociocultureel middenveld 
2/6: planningsvergadering Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog 
       Limburg 
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11/6: eerste Werkgroep Financiën 
18/6: Werkgroep voor een Leefbare Economie 

 


