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◙ KrisKrasWesthoek 

 

 Samen met 20 leerlingen en leerkrachten van het college van Veurne fiets ik van 3 tot 

en met 7 juli vijf dagen door de Westhoek voor het goede doel. Elke dag 100 km of iets meer. 

Altijd op de landelijke wegen via knooppunten. 500 km op vijf dagen, KrisKras door de 

Westhoek. We bezoeken 12 steden of gemeenten. Op twee na passeren we door de dorpskern 

van alle 75 deelgemeenten van deze 12 steden en gemeenten. 

 

 

Op zeven juli 

arriveren we aan de 

eindmeet op onze 

school in Veurne 

waar we 523 km 

eerder op 3 juli 

vertrokken. 

Waarom doe ik dit 

gekke avontuur? 

Omdat het weer kan. 

Om weer perspectief 

te geven. Om de 

eigen streek te 

verkennen. Omdat je 

niet ver moet gaan 

om ontdekkingen te 

doen. Avontuur, 

cultuur en sportiviteit 

zorgen voor 

verbondenheid.  

 

 Ik doe het ook voor twee projecten die onze school in de voorbije jaren heeft bezocht.  

 

Twee projecten die de school door en door kent.  

Enerzijds steunen we Eric Gruloos in Guatemala. Hij strijdt er tegen armoede, komt op 

voor de rechten van de Maya’s, spreekt hun ‘mam’-taal, overtuigt jongeren om thuis te 

blijven en niet te emigreren. Kortom, een man met een hart van goud in een land dat het 

niet makkelijk heeft. 

Anderzijds steunen we  ‘Scad’ en de “vzw Zoutmijnkinderen’ in Zuid-India.  

 

Wim Deheegher – leraar college Veurne. 
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◙ De VS laten zich nog maar eens van hun lugubere kant zien  

 

 Op 23 juni kwam de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties samen. Op de agenda stond ondermeer de Amerikaanse boycot tegen 
Cuba.  

 Sinds 1992 heeft de 
Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties met een 
steeds grotere meerderheid 
de Cubaanse resolutie 
goedgekeurd en daarmee de 
opheffing geëist van de 
economische, commerciële 
en financiële blokkade die de 
VS al meer dan 60 jaar aan 
het eiland oplegt. Ook nu 
verwierp de wereld de blokkade. 

 184 naties stemden tegen de blokkade. Alleen de VS zelf en het apartheidsregime van 

Israel stemden voor. En ja, er waren ook 3 onthoudingen. Oekraïne en de 

schurkenregeringen van Brazilië en Colombia, nauwe bondgenoten van de VS..      

 

◙ Manifiesta 

 

ManiFiesta 2021 gaat door!  

Meer dan ooit hebben we nood aan solidariteit, aan vriendschap, aan feest…  

Kortom: aan alles wat ManiFiesta is. 

 

Noteer alvast 11 & 12 

september in je agenda. 

We zien elkaar dan, 

natuurlijk met de 

geldende sanitaire 

maatregelen. 

 

Nieuw: ManiFiesta 

verhuist! Dit jaar vieren 

we feest op de 

Wellington Hippodroom 

in Oostende 
 

 

Guido De Schrijver 

Steungroep 'Solidair met Guatemala' 
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