
NIEUWSBRIEF MAART 2022 
 
 
Beste leden van het Kumtichcomité 
en andere sympathisanten 
 
We gaan de lente in met veel slecht nieuws uit de wereld, maar ook met veel goed nieuws uit ons 
dorp. Er is veel nood aan ondersteuning in de wereld, maar er is evengoed nood aan in ons dorp. 
Daarover gaan de volgende nieuwsitems. 
 

1. Oekraïne 1 
Het is door de drukte heel moeilijk om de vooruitgang voor de niet-Facebookers goed te 
beschrijven in aparte mails/nieuwbriefjes. Hierbij wat notendopnieuws: 
- We hebben bergen giften in natura ingezameld. Zo goed als alle materiële noden van het 

gezin zijn ingevuld. Voor de mensen die speelgoed willen geven: misschien wat 
buitenspeelgoed (een badmintonset, petanque…) en lego’s. Verse groenten en fruit zijn 
ook nog welkom 

- Financiële giften: we hebben al 1931 euro ingezameld, waarvan we onmiddellijk 400 
euro aan het gezin overgemaakt hebben als startbudget. Wil je ook nog meedoen? BE83 
7350 5481 7415 van het Kumtichcomité, me’ vermelding ‘Kumtich steunt Oekraïne’. 

- De kinderen gaan vanaf vandaag (14/3) naar school. 
- Het gezin is geregistreerd, maar het zal nog wel enkele weken duren voor alles in orde is 

en ze bv. ook bij ziekenfonds en OCMW 
ingeschreven zijn. 

- Het gezin krijgt toch al medische bijstand en de 
noodzakelijke medicijnen zijn aangekocht. 

- Oxana (de mama) blijft maar herhalen dat er geen 
woorden zijn om haar dankbaarheid uit te 
drukken. 

Voor meer info toch even piepen op 
https://www.facebook.com/Kumtichcomit%C3%A9-103919151320034. 

 
2. Oekraïne 2 

Ook een ander Oekraïens gezin (2 volw. en 2 kinderen) is op zoek naar huisvesting in de 
regio, via een Belgische vriend, en hoe dan ook is er nood aan meer woonruimten voor 
vluchtelingen. Zie je het zelf zitten om vluchtelingen op te vangen, heb je woonruimte ter 
beschikking, of ken je iemand die Oekraïners tijdelijk een dak boven het hoofd zou willen 
geven? Laat dat dan zeker weten, aan de stad tienen (opvangoekraine@tienen.be), maar 
indien mogelijk ook aan mij, zodat we ons kunnen voorbereiden (bv. meubels zoeken…). 
 

3. Huisvesting voor andere vluchtelingen 
Een koppel politieke vluchtelingen uit het land van Erdogan zoekt ook huisvesting in Kumtich, 
waar een vriend van hen woont. Ze wonen al een tijdje in een voorlopige woning, spreken al 
wat Nederlands, hun papieren zijn in orde, ze kunnen ook een normale huurprijs betalen. 
Supervriendelijke mensen. Weet je iets? Een huis of appartement, met twee slaapkamers (2 
volw., 1 kind). 
 

4. Noodhulp voor zieke vrouw 
Een zieke vrouw in Kumtich kan onmogelijk nog poetsen en strijken, maar 
vindt voorlopig geen poetshulp in het dienstenchequecircuit (lange 
wachtlijsten). Kunnen we haar voorlopig uit de nood helpen? 
 

https://www.facebook.com/Kumtichcomit%C3%A9-103919151320034
mailto:opvangoekraine@tienen.be


5. Gezelschap 1 
Een revaliderende vrouw, die heel wat meegemaakt heeft in haar leven, voelt zich eenzaam 
en zoekt gezelschap, nu en dan, overdag. Gezocht wordt een vrouw met een luisterend oor. 
 

6. Gezelschap 2 
De 15 senioren uit de vorige nieuwsbrief wachten ook nog altijd op nu en dan een bezoekje. 
 

7. Kinderparlement 
Herhaalde oproep. Betrek je kinderen bij het dorpsleven, laat hen 
voorstellen doen en commentaar geven op onze plannen. De 
eerste zitting van het KP heeft plaats op zaterdag 26 maart om 
10.00 uur. Voor kinderen uit het 5de en 6de leerjaar, en ook iets 
oudere kinderen/jongeren zijn welkom, t.e.m. jaar. Als kinderen 
nog niet ingeschreven zijn via de basisschool, dan kan het nog 
door eenvoudig te replyen op deze mail. 

 
8. Knooppuntwerking 

Voor iedereen die overdag wat gezelschap kan gebruiken (senioren meestal, maar iedereen 
is welkom) willen we onze ‘knooppunt’-werking heropstarten: om de veertien dagen 
activiteiten in het zorgknooppunt Keienhof. Met corona is die werking onderbroken, maar 
hopelijk kunnen we in april of mei de draad weer opnemen. We zoeken mensen die kunnen 
helpen bij de organisatie: helpen nadenken en plannen, maar ook ter plekke een beetje 
willen helpen (klaarzetten van de zaal e.d.) 
 

9. Onzen Hof 
Er is weer veel gewerkt in Onzen Hof. We zitten dan ook op 
schema. De picknicktafels zijn in elkaar gezet, gebeitst, gegraveerd 
en geplaatst en de fietsenstalling is geïnstalleerd. Binnenkort 
wordt een pad aangelegd waardoor het terrein ook toegankelijk 
zou moeten zijn voor minder mobiele mensen. Dan nog een 
infobord en OH is klaar voor de inhuldiging van 11 juni.  
 

10. Samenwerking met Gezinsbond en Kerstvrienden 
Het Kumtichcomité wil verbinden. Mensen, maar ook organisaties, verenigingen. We zijn dan 
ook bijzonder blij dat we voor een aantal activiteiten kunnen gaan samenwerken met de 
Gezinsbond en de Kerstvrienden vzw. We beginnen met een gezamenlijke paasactie. Een 
dezer dagen starten we een kleurwedstrijd die op 9 april uitmondt in een vrolijke namiddag 
met een paasspel, een eierenraap en de uitreiking van de prijzen voor de kleurwedstrijd.  Om 
het voor de ouderen gezellig te houden, is er ook voor hen spijs en drank voorzien. Plaats: 
het buurtpark. Tijd: 14.00 uur.  
 

11. Dorpsiftar - solidariteitsfeest 
Iftar is het woord voor de avondmaaltijd van de moslims tijdens de ramadan, na 
zonsondergang. Moslims nodigen dan graag anderen uit, ook niet-moslims. Een aantal 
moslims-Kumtichcomitéleden nodigen op zaterdag 9 april (na het paasfestijn) het dorp uit op 
een grote iftar in zaal het Centrum (Keibergstaat 54). Zij zorgen voor eten, maar ook niet-
moslims kunnen eten meebrengen (pas op: geen varkensvlees!). We starten rond 19.30 uur 
(kennismaking, babbel, presentatie over de iftar) en de maaltijd begint rond 20.40 uur 
(zonsondergang). Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht (bij Berty: 
berty.goudriaan@telenet.be). Wacht er niet te lang mee, want de plaatsen zijn beperkt! 
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12. Plantenruil-en-weggeefbeurs 

Zaterdag 23 april kun je van 14.00 tot 16.30 uur in het Buurtpark plantjes, 
zaaigoed, potten… komen ruilen of weggeven. Deelname is gratis en je hoeft 
hiervoor niet in te schrijven. Gewoon komen en je spulletjes etaleren op de 
voorziene tafels. 
 

13. Promotie 
De inzamelactieactie voor Oekraïne heeft geleerd dat er nogal 
wat mensen zijn die het Kumtichcomité niet kennen. Daarom 
verspreiden we binnenkort een infofolder. Maar jullie kunnen 
ook helpen. Verspreid bijvoorbeeld deze nieuwsbrief, deel 
Facebookberichtjes, vraag straks extra folders als je die kunt 
gebruiken, bv. voor nieuwe buren. 
 
 

 
Groetjes 
Johan 
 
 
Met dank aan onze sponsors: 


