Stap mee met
de 45ste benefietwandeling

Vastenvoettocht
zaterdag
16 maart 2019
Startplaats:
Parochiaal Centrum Nicolaas - Buggenhout
Jachtweg
op 400 m van station Buggenhout (spoorlijn Gent - Dendermonde - Mechelen)
Afstand: 25 km
De mogelijkheid bestaat om een kleinere afstand af te leggen
Er is gratis busvervoer voorzien naar de aankomstplaats
Start: 8 tot 9u
De organisatie berust bij de plaatselijke scholen van alle netten
en de lokale sociaal-culturele verenigingen
De tocht wordt opgezet met de medewerking
van het gemeentebestuur, de lokale politie, het Rode Kruis, CM
en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
Voor nadere informatie: bel Luc Van Driessche via 0476-68.91.79

Wij stappen voor de derde wereld
op zaterdag 16 maart 2019
__________________________________________________________________

De Vastenvoettocht-Buggenhout is uniek in Vlaanderen
Jaarlijks trekken een 1500-tal Buggenhoutenaars langs de deuren om een bijdrage te vragen
voor de benefiettocht die reeds 44 maal in het begin van de maand maart of eind februari werd
opgezet. In 2019 zijn we toe aan de 45ste editie. De jongste jaren werd een opbrengst
genoteerd die ca. 30.000 euro bedraagt.
De organisatie van de Vastenvoettocht berust bij een team van afgevaardigden van alle vrije
en gemeentelijke scholen uit Buggenhout. Deze mensen bekomen de vlotte samenwerking
vanuit de gemeenschapsschool en tal van sociaal-culturele verenigingen, jeugdgroepen en
sportclubs.
En weet u wat uniek is: onze organisatie kent geen echte bestuursvorm. We hebben geen
voorzitter, geen secretaris, geen penningmeester en geen bestuursleden. Voor Vlaanderen
zeker uniek, want de volksmond zegt gemakkelijk dat als er drie mensen aan tafel gaan zitten
ze snel een vereniging met een eigen bestuur opzetten. Wij werken reeds 45 jaar samen
zonder een echt bestuur!
De Vastenvoettocht blijft bewust een kleinschalig project.
De werkgroep benadrukt dat wij geen grootschalige projecten steunen en dat we enkel geld
toestoppen aan projecten die gesteund worden door mensen uit onze eigen leefomgeving
zodat we kunnen nagaan dat de gelden daadwerkelijk en goed besteed worden. We wensen
geen grootschalige organisaties te steunen die veel geld uitgeven aan veelkleurige affiches,
tv-spotjes en aan lonen van vrijgestelde medewerkers.
De gelden worden door de deelnemende scholen of verenigingen, na de tocht, iedere keer
rechtstreeks op de rekening van onze organisatie gestort. De verschillende
ontwikkelingshelpers of hun lokale contactpersonen halen hun deel van de winst persoonlijk af
of hun aandeel wordt op hun persoonlijke rekening gestort. In enkele gevallen blijft het
voorziene bedrag enkele jaren op de rekening van de voettocht staan tot de
ontwikkelingshelpers zich komen aanbieden. De Vastenvoettocht groeide vanuit de scholen en
bekwam stilaan een autonoom statuut. Toch blijft een verankering in de lokale scholen en
verenigingen nodig.
De Vastenvoettocht vertrekt vanaf Parochiaal Centrum Nicolaas (Jachtweg 1).
Deelnemende scholen
St.-Vincentiuscollege/ Gemeenteschool Buggenhout/ Gemeenteschool Opdorp
St.-Vincentius basis- en kleuterschool centrum/ VBS- Opstal (basis- en kleuterschool Opstal)
Kleuterschool Briel/ Kleuterschool Opdorp/ Gemeenschapsschool Buggenhout/Opstal

Gelukkig kunnen de organisatoren reeds 45 jaar rekenen op een vast team van medewerkers
die tijdens de tocht de handen uit de mouwen steken: de kinderen animeren zodat ze
voldoende ingelicht zijn over het opzet van de tocht en de doelstellingen van de projecten,
meestappen, pleisters plakken, met de bus rondrijden, soep uitscheppen, stempels zetten, de
verkeersveiligheid in het oog houden, de deelnemers terug op de juiste weg zetten, de
peterslijsten klaarleggen, de bedragen uitrekenen, dranken uitschenken, de zaal opkuisen...
ook hiervoor hebben ze iedere keer tientallen medewerkers nodig en nog nooit hebben ze echt
om hulp moeten vragen, steeds weer boden zich tientallen enthousiaste mensen vrijwillig aan
om te helpen.

