
 

 
 
 

Jaarverslag 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roel Paredis 

7 april 2019 

 

 

Verslag van het eerste werkjaar van de ‘nieuwe’ vereniging  Huis van Abraham Houthalen-Helchteren vzw, 
als doorstart  van de voormalige vzw P.I.M. (Parochiale Instellingen Sint-Lambertus Meulenberg) 



Jaarverslag 2019 Huis van Abraham vzw              Algemene Vergadering 7/4/2019  
 

 

Huis van Abraham Houthalen-Helchteren vzw * KBO-0415.682.810  
www.buurtkalender.be *  www.huisvanabraham.be * www.facebook.com/HuisvanAbraham.be 

Inhoudsopgave 
 

Vooraf: 2017, een turbulent en bijzonder overgangsjaar ............................................................................... 1 

Raamovereenkomst .................................................................................................................................... 1 

Startreceptie 28 oktober 2017 .................................................................................................................... 1 

1 Sensibiliseringsactie rond de ‘parochiezaal’ (K1 2019) ........................................................................... 3 

1.1 Vooraf .............................................................................................................................................. 3 

1.2 Voorbereiding .................................................................................................................................. 3 

1.3 Sensibiliseren en mobiliseren .......................................................................................................... 5 

1.4 Start van de werken ........................................................................................................................ 6 

1.5 Het eindresultaat ............................................................................................................................. 7 

1.6 En nu verder! ................................................................................................................................... 9 

2 Omvorming  vzw PIM naar vzw Huis van Abraham (25april 2019) ....................................................... 10 

2.1 Wijziging van de naam ................................................................................................................... 10 

2.1.1 Wijziging van de statuten en nieuwe omschrijving van doel en activiteiten ........................ 10 

2.2 Nieuwe raad van bestuur .............................................................................................................. 11 

2.3 Aanduiding voorzitter, penningmeester, secretaris en dagelijks bestuurder ............................... 12 

3 Operationele activiteiten: verhuren van de zalen ................................................................................. 13 

3.1 Omkadering ................................................................................................................................... 13 

3.2 Verhuring ....................................................................................................................................... 14 

3.2.1 Verhuur van opleidingslokaal ................................................................................................ 14 

3.2.2 Gewijzigde modaliteiten privé-personen en verenigingen ................................................... 15 

3.2.3 Overzicht van de maandelijkse huurinkomsten in vergelijking met vorige jaren ................. 17 

3.3 Verbruik van water en energie ...................................................................................................... 18 

4 Bevorderen van samenwerking in de buurt en tussen de gemeenschappen ....................................... 19 

4.1 Open Gebedshuizendag 6 mei 2018 ............................................................................................. 19 



Jaarverslag 2019 Huis van Abraham vzw              Algemene Vergadering 7/4/2019  
 

 

Huis van Abraham Houthalen-Helchteren vzw * KBO-0415.682.810  
www.buurtkalender.be *  www.huisvanabraham.be * www.facebook.com/HuisvanAbraham.be 

4.2 Nieuwe projecten .......................................................................................................................... 21 

4.2.1 Buurten op den Buiten (Koning BoudewijnStichting) ........................................................... 21 

4.2.2 Welzijnszorg .......................................................................................................................... 21 

5 Goede Buren’ (Buurten op den Buiten/Welzijnszorg) .......................................................................... 23 

5.1.1 Bureniftar op 1 juni 2018....................................................................................................... 23 

5.1.2 Eerste goedeburenontbijt op 30 september 2018 ................................................................ 24 

5.1.3 Tweede goedeburenontbijt op 28 oktober 2018 .................................................................. 24 

5.1.4 Derde goedeburenontbijt (Marokkaanse moskee)op 25 november .................................... 25 

5.1.5 Vierde goedeburenontbijt (kerstontbijt) op 30 december 2018 .......................................... 26 

6 Marketing en sociale media .................................................................................................................. 27 

6.1 Een nieuwe naam… een nieuw logo en een nieuwe stijl .............................................................. 27 

6.2 Nieuwe emailadressen .................................................................................................................. 28 

6.3 Sociale media ................................................................................................................................. 29 

6.3.1 Website Huis van Abraham: www.huisvanabraham.be........................................................ 29 

6.3.2 Een online kalender: www.buurtkalender.be ....................................................................... 30 

6.3.3 Facebookpagina: www.facebook.com/HuisvanAbraham.be ................................................ 31 

6.4 Nieuwsbrief ................................................................................................................................... 32 

7 Cijfers en toelichting .............................................................................................................................. 33 

Bijlage 1 : Gerealiseerd 2018, met toelichting, in aansluiting op inkomsten en uitgaven bank, in 

vergelijking met begroting 2018. .................................................................................................................. 35 

Bijlage 2 : Reëel 2017 in aansluiting op inkomsten en uitgaven bank, in vergelijking met begroting 2017 en 

reëel 2016. ..................................................................................................................................................... 37 

Bijlage 3 : Begroting 2019 in vergelijking met reëel 2018. ............................................................................ 39 



Jaarverslag 2018 vzw Huis van Abraham                     Algemene Vergadering  7/4/2019  
 

 

Huis van Abraham Houthalen-Helchteren vzw * KBO-0415.682.810  
www.buurtkalender.be *  www.huisvanabraham.be * www.facebook.com/HuisvanAbraham.be 

1 

Vooraf: 2017, een turbulent en bijzonder overgangsjaar 

2017 is voor de vzw PIM een turbulent en bijzonder overgangsjaar geweest. Na een eerste besluit om de 

activiteiten stop te zetten, werd dit besluit daarna tenietgedaan door het voorstel van project goed te 

keuren om de parochiezaal om te vormen tot een multifunctionele en interculturele ontmoetingsplaats 

voor bewoners van de wijk en van Houthalen-Helchteren, als feestzaal, als vergader- en 

ontmoetingsruimte voor verenigingen en als leerhuis om zich te verdiepen in elkanders tradities.  

Op de Algemene Vergadering van 11 september 2017 geeft de vergadering haar fiat om dit 

omvormingstraject zoals voorgesteld in een conceptnota van 4 juni 2017 met als werknaam ‘het Huis van 

Abraham’, in gang te zetten. Aan deze nota werd voor deze Algemene Vergadering een concreet 

stappenplan en timing toegevoegd. 

Raamovereenkomst 

Voor deze omvorming van de vzw PIM tot vzw Huis van Abraham en voor het beheer en dagelijks 

bestuur van deze vzw, sluit vzw PIM een overeenkomst af met Roel Paredis, voorheen manager 

van vzw Driehoek en cvba Industria voor de duur van twee jaar vanaf 1 oktober 2017. 

De volgende activiteiten worden voorzien in het kader van deze overeenkomst: (1) de omvorming 

van de vzw PIM naar vzw Huis van Abraham zoals beschreven in het stappenplan van 11 

september 2017, m.i.v. het voorbereiden en voorleggen van voorstellen met betrekking tot huur- 

en betalingsmodaliteiten, logo en documenten, afspraken en/of overeenkomsten met vrijwilligers 

etc., (2) supervisie en beheer van de verhuuractiviteiten (maandelijkse rapportering 

energieverbruik en zaalbezetting, aansturen en supervisie van conciërge en vrijwilligers, en het 

opstellen van een jaarbudget met inkomsten en uitgaven), (3) het vormgeven en onderhouden 

van www.buurtagenda.be en www.huisvanabraham.be; en (4) het opstellen en indienen van 

subsidiedossiers. 

Startreceptie 28 oktober 2017 

 

http://www.buurtagenda.be/
http://www.huisvanabraham.be/
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Het project 'het Huis van Abraham' werd aan de buurt een eerste keer voorgesteld tijdens de 

'Goede Buren'-receptie op 28 oktober 2017 in de parochiezaal van Meulenberg Houthalen-

Helchteren. 

De receptie was een gezamenlijk initiatief van de vzw PIM, vzw Stebo, het buurthuis van vzw Rimo 

en de gemeente Houthalen-Helchteren. Een veertigtal mensen uit de buurt, van verschillende 

verenigingen en organisaties, van de parochie en de moskeeën, en van scholen uit de buurt, 

gingen in op de uitnodiging en kwamen samen voor een gezellige avond met een hapje en een 

drankje. Tijdens de avond werd het project 'Huis van Abraham' met een uitgebreide 

PowerPointpresentatie voorgesteld  
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1 Sensibiliseringsactie rond de ‘parochiezaal’ (K1 2018) 

1.1 Vooraf 

 

1.2 Voorbereiding 

In samenspraak met Simon Ashworth van vzw Stebo startten we een sensibiliseringsactie op rond de 

situatie en het uitzicht van de parochiezaal. Op initiatief van Simon kwamen verschillende mensen en 

verenigingen uit de buurt, in februari een tweetal keer bij elkaar in de ‘parochiezaal’ om het probleem van 

de graffiti aan de parochiezaal te bespreken. 

Opnieuw de graffiti laten verwijderen - met de bijbehorende flinke kostprijs :-( - zonder er verder iets aan 

te doen, vond niemand zinvol. Dus werd er nagedacht hoe we dit best zouden aanpakken. 

Wellicht zijn het maar enkele jongeren die deze vandalenstreken uithalen. Het is verscheidene jaren rustig 

geweest van zodra er een conciërge vanuit de wijk aan de slag is geweest. Sinds er geen conciërge meer 

'werkte', is de situatie langzaamaan verslechterd. 

We denken ook dat de parochiezaal, die vooral voor feesten tijdens het weekend wordt gebruikt, tijdens 

de week te weinig gebruikt wordt en er zo voor de jongeren die er rondhangen, verlaten uitziet. Het 

gebouw wordt ook nog steeds vooral gezien als een 'parochie'-zaal van de plaatselijke katholieke 

gemeenschap, en voor de jongeren dus 'niets van ons'. 

Op korte termijn willen we nagaan hoe we met de jongeren die er rondhangen in gesprek kunnen gaan. 

We denken aan een mogelijkheid samen met het buurthuis een opleiding creatief omgaan met graffiti op 
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te zetten, zodat ze op een andere manier hun ideeën en/of ongenoegen kunnen uitdrukken. Eventueel 

kan hiervoor een deel van een muur of één van de muren worden vrijgemaakt. 

Doel van het Huis van Abraham is om het gebouw om te vormen tot een gemeenschapshuis, waar plaats 

is voor familiefeesten, maar ook voor verenigingen en voor samenkomsten en activiteiten die de mensen 

verbindt en met elkaar in gesprek en dialoog brengt. 

Maar eerst dus de wijk zo breed mogelijk zien te betrekken bij dit verhaal en vragen om mee de 

schouders te zetten onder dit project. Simon stelde voor hiervoor een flyer en poster te maken om 

mensen van de wijk met de huidige situatie te 'confronteren' om van daaruit gesprekken te voeren en 

medewerking te vragen.  

  
 

Met deze flyer en poster (Nederlands en Turks) gaan we in de maand maart aan de slag. We gaan er mee 

naar de verenigingen, de moskeeën en de scholen, en vragen de flyer te verspreiden en te bespreken en 

de poster op te hangen. En we leggen exemplaren bij de apothekers, de dokters en de buurtwinkels. 

Begin april gaan we dan, - als het technisch haalbaar is -, met vrijwilligers van de wijk en de verenigingen 

samen de 'parochiezaal' verven. We maken er een leuke dag van waarbij iedereen welkom is die de 

handen uit de mouwen wil steken en wil meehelpen. Het zou een succes zijn als ook enkele jongeren een 

handje zouden toesteken :-). Er wordt gezorgd voor een drankje en een hapje en gezelligheid. 

We hopen zo het gemeenschapsgevoel wat aan te scherpen en aan iedereen te laten zien dat mensen uit 

de buurt samen de verantwoordelijkheid opnemen voor een nieuw 'huis van Abraham'. Op 6 mei zijn we 

dan klaar voor een nieuwe start met de organisatie van de Open Gebedshuizendag 2018 :-). 
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1.3 Sensibiliseren en mobiliseren 

Wekenlang is er aan gewerkt om mensen en verenigingen uit de buurt te betrekken, te sensibiliseren en 

te mobiliseren. Op 3 maart plaatsten we de eerste 'post' op Facebook.  Flyers met de titel "'Wij vragen 

respect voor Meulenberg en de parochiezaal" met foto's van de gehavende parochiezaal werden hier en 

daar neergelegd; er werd over gesproken en gediscussieerd, in de parochie en in de moskee. 

Vanuit diverse hoeken werd op de foto's verbolgen gereageerd. De overheersende reactie in de buurt was 

eerder onmacht met een beetje schaamte voor wat een aantal jongeren hadden uitgehaald. 

Maar hebben we het niet allemaal zo ver laten komen? 

Op 10 maart zorgde onze oproep om de flyer op Facebook te delen voor 450 views en zo kwam de 

campagne stilaan op gang. Op 13 maart kwam de foto van de gehavende parochiezaal in het Belang van 

Limburg terecht. De burgemeester bevestigde dat er gezamenlijke acties zouden worden ondernomen. 
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1.4 Start van de werken 

 

 

De eerste foto van de start van de werken op de pagina van het Huis van Abraham, werd door meerdere 

bezoekers gedeeld en kreeg uiteindelijk méér dan 2.000 views, een nieuw record in ons prille bestaan.  

Op internetgazet.be kregen we een artikeltje van Jef Lingier. Overal werd de actie werd als positief 

nieuws gebracht. Jef omschreef het als: "Een mooi initiatief: moslims en kristenen werken samen aan het 

Huis van Abraham". 
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1.5 Het eindresultaat 

Zaterdagavond 21 april 2018. Mooi, zonnig weer. Buiten staan enkele mooi opgeklede kinderen en 

jongeren selfies te maken tegen de  lichtgroene muur en op de betonnen bakken op het pleintje. De zaal 

ligt er mooi en rustig bij. De deur, versierd met een rood lint met opschrift 'party area' en enkele 

ballonnen, staat open. Je hoort oosters klinkende muziek uit de feestzaal naar buiten komen. 
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Gisteren werd hier nog gewerkt en werden de deuren en ramen een laatste keer gelakt. Het opknappen 

van de oude met zwarte graffiti besmeurde parochiezaal, is met hulp van vrijwilligers en verenigingen uit 

de buurt, en ondersteund door de technische dienst van de gemeente, tot een goed einde gebracht. En 

iedereen is tevreden en trots op het resultaat. Families uit de buurt, hebben terug een mooie zaal om te 

feesten: verjaardagen, verlovingen, een huwelijk, zelfs al eens een feest ter gelegenheid van de veilige 

terugkomst van een hadjpelgrim... Maar ook de verenigingen zijn tevreden: zo kregen we al een 

complimentje van de mensen van Samana, het vroegere Ziekenzorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit hebben we samen gedaan: mensen van de parochie én van de moskee, vrijwilligers van het buurthuis, 

en de gemeente. 
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Als kers op de taart werd dan nog, in samenwerking met de gemeentelijke dienst, de nieuwe naam en het 

logo aangebracht boven de inkomdeur van het gebouw. 

 

 

 

1.6 En nu verder! 

Het sensibiliseren en het mobiliseren heeft gewerkt. Nu moeten we de ontstane samenwerking zien vast 

te houden en uit te diepen en ons zeker niet laten ontmoedigen door de wellicht toch nog hier en daar 

opduikende tegenvallers. De oude parochiezaal krijgt dan een nieuwe, mooie toekomst ....  als Huis van 

Abraham. 

Het zal voor alle families en verenigingen die de zaal voor feesten of samenkomsten gebruiken, alvast een 

hele opluchting zijn dat ze opnieuw in een mooi uitziend gebouw kunnen komen. Het werk dat we samen 

deden, straalt nu reeds positief af op de buurt. 

Bedankt aan iedereen om het steentje die heeft bijgedragen aan het Huis van Abraham, het 

nieuwe gemeenschapscentrum van Meulenberg!! 
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2 Omvorming  vzw PIM naar vzw Huis van Abraham (25 april 2018) 

 

2.1 Wijziging van de naam 

Op de Algemene Vergaring van 25 april 2018 werd één en ander geofficialiseerd en werd de naam van de 

vereniging offcieel gewijzijgd naar HUIS VAN ABRAHAM HOUTHALEN-HELCHTEREN. De aanduiding ‘Huis 

van Abraham’ verwijst naar de persoon Abraham, een belangrijke gemeenschappelijke stamvader in 

zowel de joodse, christelijke als islamitische traditie, die deze tradities op een bijzonder wijze verbindt. De 

aanduiding ‘Houthalen-Helchteren’ verwijst naar het primaire werkgebied van de vereniging. 

2.1.1 Wijziging van de statuten en nieuwe omschrijving van doel en activiteiten 

De statuten van de vereniging werden gewijzigd waarbij doel en activiteiten als volgt werden omschreven: 

1. het plaatselijk samenleven van de verschillende levensbeschouwingen te bevorderen en het 

verenigingsleven van de buurt en de diverse levensbeschouwingen te ondersteunen;  

2. de vroegere parochiezaal om te vormen tot een interlevensbeschouwelijk gemeen-

schapscentrum;  

3. het beheren en onderhouden van het plaatselijke gemeenschapscentrum en dit open te 

stellen op een laagdrempelige wijze voor verenigingen en families voor samenkomsten, 

activiteiten en feesten; 

4. het bevorderen van het kennismaken met de eigen traditie en de traditie van de andere; het 

verspreiden en bevorderen van kennis over de eigen traditie en de traditie van de andere, en 

dit middels infosessies, lezingen, internet en sociale media;  

5. het organiseren van de dialoog met en tussen de diverse levensbeschouwingen en het 

opzetten van gezamenlijke acties rond gemeenschappelijke waarden, zoals bijvoorbeeld 

solidariteit met armen;  

6. het opzetten van samenwerking op lokaal en regionaal vlak met verenigingen en initiatieven 

met gelijkaardige doelstellingen inzake het samenleven en de dialoog van de verschillende 

levensbeschouwingen, i.h.b. de joodse, christelijke en de islamitische levensbeschouwing; 
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maar ook de dialoog vanuit de gelovige tradities met vrijzinnige humanisten en andere niet-

gelovigen. 

7. Het bestrijden van verkeerde, al dan niet bewust gemanipuleerde negatieve beeldvorming 

van de verschillende geloofstradities en i.h.b. datgene wat bijdraagt of aanzet tot haat jegens 

jodendom, christendom of islam; 

8. het idee of het concept van het huis van Abraham en de hiermee samenhangende ideeën 

bekendheid te geven in een ruimere kring via activiteiten, nieuwsbrieven en sociale media 

9. via regelmatige contacten, gezamenlijke activiteiten, dialoog en samenwerking het 

samenleven van de verschillende levensbeschouwingen in wederzijds respect en in harmonie 

te laten verlopen; 

2.2 Nieuwe raad van bestuur 

De nieuwe raad van bestuur zou niet meer een afspiegeling van de parochie zijn, maar een afspiegeling 

van de gemeenschappen en diversiteit van de wijk en de gemeente. 

Op de Algemene vergadering werd volgend schema voorgesteld en werd gevraagd wie zich kandidaat 

wilde stellen voor de raad van bestuur.  

 

Volgende leden werden benoemd (of herbenoemd) tot bestuurder (alfabetische volgorde): 

 Dhr Akkoc Yalcin (rijksregisternummer 70071504158);  

 Dhr. Hafi . Ali (rijksregisternummer 64110810707);  

 Dhr. Paredis Roeland (rijksregisternummer 57051124971);  

 Dhr. Pistolas Christos (rijksregisternummer 66051020939);  

 Dhr. ’s Hertogen Luc (rijksregisternummer 55011700961) 
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2.3 Aanduiding voorzitter, penningmeester, secretaris en dagelijks 

bestuurder 

 

De raad van bestuur van de vzw Huis van Abraham Houthalen-Helchteren van 25 april 2018 duidt de heer 

's Hertogen Luc aan als voorzitter en penningmeester en de heer Paredis Roeland als secretaris. 

Conform de statuten van de vzw kan het dagelijks bestuur van de vzw op intern vlak alsook op het vlak 

van de externe vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur door de raad van bestuur worden 

opgedragen aan één of méér personen. 

De vergadering duidt de heer Roeland Paredis aan als dagelijks bestuurder en als externe 

vertegenwoordiger van de vzw. 
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3 Operationele activiteiten: verhuren van de zalen 

Eind 2017 werd een raamovereenkomst afgesloten met Roel Paredis voor een ondersteuning op het vlak 

van beheer en management zodat er een minimum aan professionele begeleiding aanwezig was. Naast de 

formele omvorming van de vzw PIM naar de vzw Huis van Abraham, moest ook de verhuur van de zalen 

als één van de kerntaken van de vereniging, en alles wat daar bij komt kijken, verder vorm worden 

gegeven.  

3.1 Omkadering 

Vanaf de start einde 2017 werd op zoek gegaan naar mogelijkheden om de werking te ondersteunen met 

nieuwe vrijwilligers of andere medewerkers om een betere omkadering tot stand te brengen. Tot dan was 

er enkel Yalcin Akkoc die als vrijwilliger de functie van conciërge op zich nam buiten zijn werkuren. 

Mensen konden bij hem terecht om een afspraak te maken of de sleutel te halen en/of terug te brengen. 

Bovendien zorgde hij voor het poetsen. Het secretariaat van de parochie was twee dagen per week open 

en werd bemand door mensen van de parochie. Ook daar kon een afspraak voor de verhuur van de zaal 

worden gemaakt. 

Eind 2017 sloot onze vereniging zich aan bij vzw AIF+, een multiculturele koepelvereniging, erkend door 

de Vlaamse Gemeenschap. Vzw AIF+ staat voor Actieve Interculturele Federatie+, die Nederlandstalige 

sociaal-culturele verenigingen samenbrengt waarbij leden van verschillende nationaliteiten zijn 

aangesloten. Zo konden we rekenen op een ondersteuning van Zeynep Ulvan die één voormiddag in de 

week ook op het  secretariaat aanwezig zou zijn. Samen met haar keken we uit naar het verbeteren van 

de contacten met andere verenigingen in de buurt en hoe we dit zouden aanpakken. In eerste instantie 

dachten we aan laagdrempelige activiteiten om kennis te maken en te zorgen voor meer samenwerking 

en cohesie. Uit dit idee zijn de latere ontbijtsessies ontstaan (zie verder bij ‘Nieuwe projecten’). 

Samen met de gemeente werd bekeken hoe een extra medewerker halftijds zou kunnen worden ingezet 

ter ondersteuning van onze activiteiten, meer bepaald als conciërge en bijkomend als een contact met de 

jongeren van de wijk die rond de zaal bij elkaar kwamen (‘outreachfunctie’). Deze halftijdse functie zou 

worden gecombineerd met een halftijdse functie bij vzw JWW (JongerenWelzijnsWerk Meulenberg) , 

voornamelijk ter ondersteuning van de uitbating van de fitness voor mannen in de lokalen aan de 

Marokkaanse moskee.  

De vacature werd vacant verklaard en in samenspraak met In-Z vzw werd naar het juiste profiel gezocht 

voor deze sociale tewerkstelling. Uiteindelijk werd Brahim Gazali als laatste kandidaat weerhouden. Op 24 

september 2018 startte hij in deze halftijdse functie. In overleg werd een uurschema opgesteld. Hij 

rapporteert voor zijn activiteiten aan het dagelijks bestuur en wordt tevens opgevolgd door een 

begeleider van In-Z vzw. 

Vanaf nu kunnen huurders nog steeds afspraken maken met Yalcin, maar ook met Brahim (na een eerste 

korte evaluatieperiode). Brahim bemant op donderdag de permanentie van het secretariaat en kan dan 

ook afspraken maken. Het is voor Brahim wel makkelijker om afspraken te maken met huurders om de 

zaal te bezichtigen, om de zaal te openen en af te sluiten. Hij neemt ook de tijd na elke verhuring om de 

‘staat’ op te nemen (of er iets verdwenen is, of er gepoetst is etc.), en regelt de terugbetaling van de 

waarborg (na eventuele inhouding) met de huurders. 
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Hij houdt in de gaten of er nergens geen defecten zijn of beschadigingen (binnen of buiten), of de 

verwarming en/of de radiatoren zijn afgezet, of er geen problemen zijn met keuken, keukenapparaten of 

toiletten etc. 

In zijn weekschema zijn er bijna dagelijks tevens tijdstippen voorzien dat hij de zaal en de omgeving 

superviseert en contact houdt met de jongeren die er rondhangen. Maandelijks neemt hij tevens de 

water- en energiestanden op zodat het bestuur dit kort kan opvolgen zie verder 3.3.) 

 

3.2 Verhuring 

3.2.1 Verhuur van opleidingslokaal 

Het voorste lokaal wordt al opleidingslokaal ter beschikking gesteld aan vzw Attarbeya voor het 

verzorgen van lessen islam en Arabisch aan kinderen en jongeren van de wijk. Tevens wordt een tweede 

lokaal, de ‘kleine zaal’, door hen gebruikt voor de kleintjes (van juffrouw Nadia) op woensdag, zaterdag en 

zondag. Als vergoeding krijgen wij hiervoor een forfaitair bedrag per maand alle kosten inclusief. 

Vzw Attarbeya werd in 2015 opgericht met als ondernemingsnummer 0630.941.151. Abdelhadi Zelaoui is 

bestuurder en tevens de belangrijkste lesgever. Verdere info kan je vinden op www.vzwatterbiya.be. 

In 2018 liep de vzw achterstand op met de maandelijkse betalingen. De ‘verhuring’ werd echter verder 

gezet, na afspraken over een betalingsplan. Vandaar ook het onderscheid in de cijfers tussen de reëel 

ontvangen ‘huurgelden’ en de effectieve huurinkomsten.  

http://www.vzwatterbiya.be/
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3.2.2 Gewijzigde modaliteiten privé-personen en verenigingen 

Prijzen en modaliteiten voor de verhuur werden in 2018 aangepast, voor zowel personen… 
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… als voor verenigingen: 
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3.2.3 Overzicht van de maandelijkse huurinkomsten in vergelijking met vorige jaren 
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3.3 Verbruik van water en energie 
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4 Bevorderen van samenwerking in de buurt en tussen de 

gemeenschappen 

4.1 Open Gebedshuizendag 6 mei 2018 

Vanuit het Huis van Abraham werd aangesloten bij de werkgroep die jaarlijks onder impuls van het 

Vlaamse Agentschap voor Integratie en Inburgering en diens medewerker Bayram Saatci de Open 

Gebedshuizendag organiseerde in Houthalen-Helchteren. Deze Open Gebedshuizendag wordt jaarlijks 

georganiseerd in een tiental gemeenten in Limburg. 

Vanuit het Huis van Abraham werd het voorstel geformuleerd om dit jaar op zoek te gaan naar hetgeen 

ons verbindt, meer dan wat ons scheidt. Tevens werd voor het eerst, en afwijkend van vorige edities, een 

evenement georganiseerd met een eigen inbreng van de verscheidene gemeenschappen op één 

gezamenlijke plaats en daarvoor was het Huis van Abraham niet enkel een symbolische maar ook een 

praktische gelegenheid. 

Tijdens de voorbereiding van deze dag gingen de verschillende gemeenschappen dit jaar dus op zoek naar 

een concrete uiting van hetgeen hen verbindt. 

Zo werd er gewerkt aan een eerste concept van een 'wordle' of, in het Nederlands, een woordenwolk, om 

uitdrukking te geven aan hetgeen onze tradities met elkaar verbindt en welke waarden we, hoe 

verschillend we aan de buitenkant ook mogen lijken, gemeenschappelijk hebben en samen belangrijk 

vinden. En dit met de bedoeling te komen tot een definitieve geprinte versie om aan de buitenwereld te 

kunnen tonen en te gebruiken als een 'uithangbord' van hetgeen ons verbindt en wat we belangrijk 

vinden. 

 

Een tweede zaak waar aan werd gewerkt, is een aanzet om te komen tot een gemeenschappelijke 

engagementsverklaring, waarbij de gemeenschappen naar elkaar toe een engagement uitspreken om 

samen te werken en met elkaar in dialoog te gaan en te blijven en samen op zoek te gaan naar wat we 

gemeenschappelijk hebben en wat ons verbindt. 
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De dag zelf verliep prima met een dertigtal aanwezigen. We hopen dat deze Open Gebedshuizendag ieder 

zal inspireren om in gesprek te blijven en tot een beter begrip en een diepere verstandhouding te komen. 

 

De boodschap moet nu in de eigen gemeenschap worden ingeleid en verder met elkaar besproken, zodat 

er een breed gemeenschappelijk engagement voor respect en dialoog tot stand komt. 

Het is aan de gemeenschappen om dit nu verder aan te pakken! Het Huis van Abraham zal dit mede 

verder opvolgen en hoopt dat dit proces het volgende jaar met de volgende Open Gebedshuizendag kan 

worden gefinaliseerd. 

Onze Open Gebedshuizendag 2018 ging niet ongemerkt voorbij en kon op de aandacht rekenen van TV-

Limburg:  
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4.2 Nieuwe projecten 

4.2.1 Buurten op den Buiten (Koning BoudewijnStichting) 

 

Op 4 april 2018 werd een kandidaatdossier ingediend voor de projectoproep ‘Buurten op den buiten’ van 

de Koning Boudewijnstichting. Het project kreeg de naam “Buurten op Meulenberg voor een fijne buurt: 

ontbijtsessies in het Huis van Abraham”. Daarbij werd een financiële steun gevraagd van € 5.000 om de 

verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen op 

Meulenberg, vooral de islamitische en de katholieke 

gemeenschappen, met elkaar in contact te brengen door het 

organiseren van een gemeenschappelijke iftar (samen met 

het buurthuis) en daarna tien maandelijkse ontbijtsessies (et 

de verschillende gemeenschappen) en een afsluitend 

slotevent in 2019. 

Bedoeling is om telkens een andere gemeenschap of 

vereniging de organisatie van een ontbijt te laten doen. Zo 

staat de vereniging in voor (1) het samen stellen van het 

ontbijt, (2) het mobiliseren van de eigen vrijwilligers voor het 

klaarmaken en het serveren van het ontbijt, (3) het 

uitnodigen van eigen mensen uit de eigen gemeenschap én het uitnodigen van andere gemeenschappen 

en nieuwkomers en vluchtelingen (als concretisering van de gastvrijheid van Abraham).  

De ontbijten gaan in principe door in het Huis van 

Abraham zelf, maar kunnen ook op andere plaatsen 

worden georganiseerd (bv. de moskee). 

Einde mei kregen we het goede nieuws te horen dat ons 

project werd geselecteerd en kregen we de toezegging 

van de gevraagde financiële steun. 

De in 2018 georganiseerde samenkomsten worden hierna 

(hoofdstuk 5) kort voorgesteld. 

 

4.2.2 Welzijnszorg 

In 2018 werd tevens een aanvraag ingediend bij Welzijnszorg om erkend te worden als Starter of 

Vernieuwer.  

Daarbij werd een project ingediend om ook jongeren te betrekken bij onze werking. Een mogelijk project 

dat samen met het buurthuis werd uitgewerkt, zou een graffitiopleiding kunnen zijn met als doel het 

maken van een kunstwerk op de gevel van het gemeenschapscentrum (het Huis van Abraham). Om een 

tine tot vijftien jongeren te betrekken zou er eerst een teaserworkshop komen en daarna een workshop 

voor het maken van een masterpiece, onder begeleiding van Villa Basta. Verder werd de mogelijkheid 

voorzien jongeren bij de ontbijtsessies te betrekken en te werken aan een jongereninfoprogramma 

waarbij een aantal ‘street interviews’ zouden worden opgezet. 
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Op 29 juni 2018 kregen we  een positief antwoord op onze aanvraag waarbij we een steun toegezegd 

kregen  van € 2.000 voor 2018 en € 4.000 voor 2019 om ‘het eerste jaar een project uit te werken om de 

jongeren uit de buurt te betrekken. Het tweede jaar mogen de middelen besteed worden aan de 

organisatie van de ontbijtsessies en straatinterviews.” 

 

“Niemand kan en mag zich gelaten bij deze vaststellingen neerleggen.” 

1 op de 10 Vlamingen moet vandaag rond zien komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel 

(cijfers: Vlaamse Armoedemonitor 2017). Cijfers van Kind en Gezin wijzen dan weer uit dat bijna 14 

procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen vandaag opgroeit in kansarmoede. 

Armoede en sociale uitsluiting blijft dus een grote bekommernis. Recent, op 17 oktober 2018 ter 

gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede, hebben de vertegenwoordigers van de 

katholieke, protestantse, orthodoxe, anglicaanse, joodse en islamitische erediensten en de vrijzinnig 

humanisten het engagement tegenover mensen in armoede uitgedrukt, zoals dat wordt geïnspireerd door 

hun respectieve levensbeschouwing 

Met de steun van Welzijnszorg hopen we een steentje hieraan te kunnen bijdragen. Zo werd beslist om 

aan alle gemeenschappen te vragen bij het uitnodigen voor de ontbijtsessies hier bijzondere aandacht te 

hebben voor vluchtelingen en ook de minder gegoede en arme mensen te betrekken (uit de buurt of van 

de eigen vereniging of via de voedselbank van St.-Vincentius). 
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5  Goede Buren (Buurten op den Buiten/Welzijnszorg) 
De volgende realisaties vonden plaats in 2018: (meeste foto’s werden gemaakt door Cosimo Etneo) 

5.1.1 Bureniftar op 1 juni 2018  

Het organiseren van een gemeenschappelijke iftar is een tijdlang een jaarlijkse terugkomend 

evenement geweest, dat aanvankelijk werd georganiseerd door de toenmalige migrantenraad, en 

later, na een korte onderbreking, terug werd opgepikt door Driehoek vzw.  

Na enkele jaren zonder een dergelijke gemeenschappelijke iftar, werd het idee terug gelanceerd 

op een meeting met het buurthuis dat het initiatief in handen nam om de verschillende 

verenigingen uit te nodigen. ZO waren bij de voorbereidene vergaderingen naast het Huis van 

Abraham nog aanwezig: de verenigingen van de Marokkaanse en de Turkse moskee, de BIF 

(Belgisch Islamitische Federatie), de parochie, de diversiteitsraad van de gemeente, 

jeugdvereniging Seher, JWW Meulenberg en het dienstencentrum (in voorbereiding) Casino 

Meulenberg. Alle verenigingen deden een bijdrage zodat het event gemeenschappelijk werd 

gefinancierd en de deelnemers een gratis maaltijd kregen. 

Op veel plaatsen wordt in Vlaanderen een dergelijke gemeenschappelijke iftar georganiseerd met 

meestal een bijhorend cultureel event, bijvoorbeeld een muziekoptreden, onder de naam 

‘internationale iftar’. Wij kozen, in aansluiting op eerder georganiseerde ‘Goede Buren’-events 

voor de naam ‘bureniftar’. 

De burenifar werd bijgewoond door méér dan 200 deelnemers in het Cultuurcentrum Casino. 
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Voorafgaand aan de iftar, organiseerden wij een lezing van Hacer Düzgun over ‘de betekenis van 

het vasten’ in het Huis van Abraham, bijgewoond door een twintigtal mensen uit de wijk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Eerste goedeburenontbijt op 30 september 2018 
…  met een 80 à 100 deelnemers 

 

5.1.3 Tweede goedeburenontbijt op 28 oktober 2018 
… met een 80-tal deelnemers. 
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5.1.4 Derde goedeburenontbijt (Marokkaanse moskee)op 25 november 
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5.1.5 Vierde goedeburenontbijt (kerstontbijt) op 30 december 2018 

In organisatie van de katholieke gemeenschappen van Houthalen-Helchteren 
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6 Marketing en sociale media 

6.1 Een nieuwe naam… een nieuw logo en een nieuwe stijl 

Voor een nieuw logo zochten we naar een uitdrukking van de verbondenheid met de andere 

levensbeschouwelijke gemeenschappen, maar toch ook elk met een eigen identiteit. 

We konden een verwijzing opnemen naar de drie huizen, de kerk, de synagoge en de moskee, of naar de 

drie symbolen kruis, davidster en halve maan, zoals veel wordt gedaan bij initiatieven die willen werken 

rond dialoog. 

Maar dat heeft ook enkele nadelen: het verwijst vooral naar de groep van de ritueel belijdende mensen, 

de mensen die naar de kerk, de synagoge en de moskee gaan en het laat de drie religies zien als aparte 

entiteiten. In het huis van Abraham willen we niet vertrekken vanuit de verschillen, maar vanuit het 

gemeenschappelijke om dan later binnen dit ruimere kader waarbinnen eenieder zich met elkaar 

verbonden voelt, ook de eigeheid van elke traditie te leren kennen en verstaan. 

We willen evenzeer een ruimere verbondenheid benadrukken, dan enkel de verbondenheid van de ritueel 

belijdende gelovigen, en uitgaan naar alle mensen die geboren en gevormd zijn binnen een traditie en 

zich in meer of mindere mate verbonden weten met deze traditie. 

Aan ieder van hen willen we de uitnodiging uitsturen om zich zowel in de eigen traditie als de traditie van 

de ander te verdiepen en deze beter te leren kennen. Aan ieder van hen willen we de boodschap geven 

dat onze tradities intens met elkaar verbonden zijn en geen los naast elkaar werkende gemeenschappen 

zijn. 

Daarom is gekozen voor een abstracter logo dat verwijst naar de verbondenheid van de drie tradities in 

de vorm van een schakel. 

 

De drie tradities worden elk voorgesteld door een vierkant of een ruit die met elkaar zijn gelinkt in een 

schakel. Deze schakel verbindt de drie tradities en laat tevens zien dat de tradities elkaar overlappen en 

een en ander met elkaar gemeen hebben, maar dat ze ook hun eigenheid hebben die ze behouden. 

Moeder Theresa moet ooit gezegd hebben: “Ik hou van alle religies, maar in het bijzonder van de mijne”. 

Onze eigen traditie inspireert ons het meest en het is ook die traditie die ons ten diepste vormt en de 

diepste ervaringen laat beleven. Vandaar dat ieder in het logo zijn eigen traditie als de centrale en meest 

belangrijke traditie mag zien. Deze centrale traditie wordt in de kleur van het vuur en de gloed (van de 

liefde) getoond, en wordt ook ‘groter’ (belangrijker) voorgesteld. 
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Kennis nemen en studie van andere tradities werkt heel verruimend en verrijkend. Het doet ons, in een 

samenleving waarin al deze tradities aanwezig zijn, rijker, begripsvoller en liefdevoller leven, ook al is het 

onze eigen traditie die ons het meest heeft gevormd en gemaakt. De Dalai Lama raadt eenieder af om 

boeddhist te worden, maar hij hoopt wel dat ieder, door zich te laten inspireren door het boeddhisme, 

een beter en rijker mens wordt… in zijn eigen traditie. 

 

6.2 Nieuwe emailadressen  

 
Nieuwe emailadressen en Google-accounts werden gecreëerd:  
 

 
Voor het huren vande zalen 
 

 
HuisvanA@gmail.com 

 
(voorheen vzwpim@gmail.com 

 

 
Beheer en administratie 
 

 
huisvanabraham@gmail.com 

 

 
 

mailto:HuisvanA@gmail.com
mailto:vzwpim@gmail.com
mailto:huisvanabraham@gmail.com
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6.3 Sociale media 

Voor het Huis van Abraham werd aangemaakt: 

6.3.1 Website Huis van Abraham: www.huisvanabraham.be 

 

 

 
 
 
 

http://www.huisvanabraham.be/
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Op deze website is tevens een blog voorzien die op regelmatige tijdstippen met nieuws en artikels  wordt 

bijgewerkt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2 Een online kalender: www.buurtkalender.be 

Een online kalender  voor het reserveren van de zaal(en) die door iedereen kan worden geraadpleegd en 

die toelaat dat verscheidene personen (bestuur, conciërge, vrijwilligers) via gsm of pc thuis of op kantoor 

kan worden ingevuld : www.buurtkalender.be 

 

 
 

http://www.buurtkalender.be/
http://www.buurtkalender.be/


Jaarverslag 2018 vzw Huis van Abraham                     Algemene Vergadering  7/4/2019  
 

 

Huis van Abraham Houthalen-Helchteren vzw * KBO-0415.682.810  
www.buurtkalender.be *  www.huisvanabraham.be * www.facebook.com/HuisvanAbraham.be 

31 

 
 

6.3.3 Facebookpagina: www.facebook.com/HuisvanAbraham.be 

Een Facebookpagina voor het dagelijks nieuws rond eigen activiteiten en hetgeen gebeurt op het vlak van 

interlevensbeschouwelijke relaties, i.h.b. de relatie jodendom-christendom-islam, …  
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… met een evenementenkalender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Nieuwsbrief 

Er werd een aanvang gemaakt met de opmaak en verzending van een nieuwsbrief (mailchimp) waarop 

kan worden ingetekend wordt driemaal per jaar verstuurd. 

 Via de website kan men inschrijven op de nieuwsbrief, zodat we beschikken over een database van 

geïnteresseerde bezoekers. 
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7  Cijfers en toelichting  

In zijn meest eenvoudige vorm ziet dit er als volgt uit: 

    Begroting 2018 Reëel 2018 

INKOMSTEN totaal totaal 

  TOTAAL HUUR € 2.600,00 € 2.500,00 

  TOTAAL SUBSIDIE € 5.000,00 € 8.000,00 

  TOTAAL VERHUUR € 6.500,00 € 6.427,50 

  TOTAAL VERGOEDINGEN € 750,00 € 871,88 

  
 

    

TOTAAL 
INKOMSTEN 

  € 14.850,00 € 17.799,38 

  
 

    

UITGAVEN     

  TOTAAL BEHEER & ADMIN € 6.441,00 € 7.818,82 

  TOTAAL ENERGIE & WATER € 3.008,92 € 2.977,33 

  VERZEKERINGEN € 528,73 € 529,22 

  TOTAAL ONDERHOUD € 1.622,00 € 1.543,49 

 
TOTAAL CONCIERGERIE € 1.775,00 € 1.695,00 

  TOTAAL DIVERSEN € 1.440,60 € 2.565,64 

  
 

    

TOTAAL UITGAVEN € 14.816,25 € 17.129,50 

  
 

    

Verschil Inkomsten en Uitgaven € 33,75 € 669,88 

 

In een eerste bijlage geven we een meer gedetailleerd beeld van de cijfers 2018. 

Bij ‘Reëel 2018” vindt u in een eerste kolom de bankverrichtingen met opgave van inkomsten en uitgaven 

op onze bankrekening, met tevens het begin- en eindsaldo. 

Een volgende kolom (‘voor 2017 of 2019’) vermeldt de bedragen die worden overgedragen naar een vorig 

of volgend boekjaar:  

 hetzij als ontvangen in 2018, maar betrekking op prestaties in 2017. In dit geval staat het bedrag 

aangeduid met een min-teken. Bijvoorbeeld huurgelden voor verhuringen in december 2017 die 

pas in 2018 werden betaald of verrekend met de kas.  

 hetzij als nog te ontvangen in 2019, maar betrekking op prestaties in 2018. In dit geval staat het 

bedrag positief aangeduid. Bijvoorbeeld voor verhuringen of prestaties in 2018 die pas in 2019 

worden betaald en die dus nog niet zichtbaar zijn op de bankverrichtingen. In dit geval staan deze 

bedragen, nog te ontvangen in 2019, aangeduid als een positief bedrag. 



Jaarverslag 2018 vzw Huis van Abraham                     Algemene Vergadering  7/4/2019  
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We kunnen dit verduidelijken met een eenvoudig voorbeeld: 

Voor de verhuur van het opleidingslokaal ontvingen we € 900 op onze bankrekening (effectief betaald). 

Echter dienden we €2.500 te ontvangen, maar door een probleem met de betalingen hebben we dit 

bedrag niet ontvangen. We hebben hierover met de huurder afspraken gemaakt waarmee de huurder 

zich ook akkoord heeft verklaard, zodat wij mogen aannemen dat wij het openstaande bedrag in 2019 

nog zullen ontvangen. Zodanig werd € 2.500 als omzet vermeld, terwijl er slechts € 900 ontvangen werd 

(kolom: bank), maar nog € 1.600 werd opgenomen in de kolom ‘nog te ontvangen’. 

Voor de subsidies die we ontvingen geeft dit het volgende beeld: 

 
Ontvangen op rekening Gerealiseerd of nog te realiseren (2019) 

 

Ontvangen 
subsidie op 

rekening in 2018 
Totaal 2018 2017 2018 2019 

Gemeente Houthalen-
Helchteren 

€ 6.000,00    € 1.000,00   € 5.000,00    

Buurten op den Buiten 
(Koning 
Boudewijnstichting) 

€ 5.000,00      € 2.500,00   € 2.500,00  

Welzijnszorg € 2.000,00      € 500,00   € 1.500,00  

TOTAAL   € 13.000,00  €     1.000,00   € 8.000,00   € 4.000,00  

 

In een tweede bijlage geven we de cijfers van 2017 (begroting en reëel), tevens in vergelijking met 2016. 

 

In de derde bijlage vindt u de goedgekeurde begroting voor 2019 naast de cijfers van 2018. 
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Bijlage 1 : Gerealiseerd 2018, met toelichting, aansluitend op 

inkomsten en uitgaven bank, en in vergelijking met begroting. 
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Bijlage 2 : Reëel 2017 in aansluiting op inkomsten en uitgaven bank, in 

vergelijking met begroting 2017 en reëel 2016. 
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Bijlage 3 : Begroting 2019 in vergelijking met reëel 2018. 
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