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Jade vertelt: “De Nieuwe Volksbond is 
een project van SAAMO Limburg. We 
hebben enerzijds een vaste werking 
zoals een ‘open ontmoetingsmoment’, 
huistaakbegeleiding, een tweedehands-
winkeltje en een bondtuin. Daarnaast 
hebben we ook verschillende samen-
werkingen met partners zoals bijvoor-
beeld met LIGO. In Tongeren uit zich 
deze samenwerking in verschillende les-
senreeksen zoals ‘Engelse les’ of ‘Samen 
creatief’ en dialooggroepen zoals ‘de 
Schoolbabbels’. Ook bij de opstart van 
de volkstuin in Tongeren hebben we de 
krachten gebundeld.”

Gemeenschappelijke doelstellingen

“Tongeren heeft veel verschillende 
sociale partners”, gaat Jade verder. 
“Deze werkten vaak langs elkaar door. 
Nochtans zijn er gemeenschappelijke 
doelstellingen. Zo wil zowel LIGO als 
De Nieuwe Volksbond mensen verster-
ken. We werken allebei laagdrempelig 
en niet alleen voor, maar ook met de 
mensen. Van hieruit zijn verschillende 
lessenreeksen gestart in samenwerking 
met LIGO, zowel in onze gebouwen, als 
in die van LIGO.” 

Volkstuin Tongeren

“De Nieuwe Volksbond verhuisde z’n 
oude volkstuin naar de stadstuinen 
in Tongeren”, vervolgt Jade. “Hier zijn 
vrijwilligers aan de slag die groenten 
telen om soep van te maken die we 
vervolgens serveren in de open living. 
LIGO wou zelf ook met een tuintje 
beginnen om lessen te organiseren. Hun 
mensen hebben nu de mogelijkheid om 
door te stromen naar onze tuin. Dat kan 
als vrijwilliger of ze kunnen hun eigen 
tuintje binnen de stadstuinen beginnen. 
Bij de opstart hebben we vooral onze 
expertise gedeeld. Om het budget zo 
laag mogelijk te houden, zochten we 
mee naar materialen.”

De Schoolbabbels

Jade legt verder uit: “Onze nieuwste 
samenwerking met LIGO zijn de school-
babbels, een dialoogwerkgroep rond 
het thema onderwijs. Het inhoudelijke 
luik neemt LIGO voor zijn rekening 
omdat er veel anderstalige ouders aan 
deelnemen.  
 
Daarnaast gebeuren er veel doorverwij-
zingen langs beide kanten. 

Gedragenheid door 
samenwerking
SAAMO Limburg ondersteunt en versterkt kwetsbare groepen. Samen werken ze aan 
oplossingen. Én geven ze signalen aan het beleid. Zo maken ze werk van sociale grondrechten 
voor iedereen.  Vanuit dit streven werd De Nieuwe Volksbond vzw opgericht in Tongeren, 
een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Hun doel? Armen verenigen, hun het 
woord geven, aan maatschappelijke emancipatie en structuren werken, dialoog en vorming 
organiseren en armen blijven zoeken. Geen sinecure. Logozine sprak met Jade Budeners, 
opbouwwerker bij SAAMO Limburg. 

De Nieuwe Volksbond stuurt mensen 
door naar de bestaande lessenreeksen 
van LIGO waaronder ‘Op stap naar’, ‘Sa-
men creatief’, … Doordat enkele lessen-
reeksen plaatsvinden in de gebouwen 
van de Volksbond, is de drempel voor 
doorverwijzing naar de LIGO-werking 
heel laag.” 

Meerwaarde versus valkuilen

“Tijdens onze samenwerkingen botsten 
we soms op planningen en agenda’s,” 
vervolgt Jade. “Elke partner heeft ook 
zijn eigen werking natuurlijk. Tijdsge-
brek durft al eens roet in het eten te 
gooien. Ook onze planning komt soms 
niet overeen. Zo werkt LIGO bijvoor-
beeld in schooljaren en SAAMO met 
kalenderjaren. Het wil dus niet zeggen 
omdat we beide welzijnspartners zijn, 
dat samenwerken altijd vanzelfspre-
kend is. 

Maar! Als de samenwerking goed loopt, 
creëer je iets heel moois. Deze projecten 
en realisaties zijn meer gedragen en 
hebben meer bereik. Iedere organisa-
tie heeft zijn expertise. Het is leuk om 
elkaar daarin te erkennen en van elkaar 
te leren.” 

Jade Budeners (SAAMO Limburg) 
Robert Loix (de Nieuwe Volksbond)

Louis Liekens (vrijwilliger)
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