
 
  
 
 
 

 

vzw Genesis (Youth4Palestine) plant een bosbuffer voor Ter Heide 

Op zaterdag 20 maart zorgen de vrijwilligers van vzw Genesis, Arktos, Gigos, Groep Intro, vzw 

Homie, 11.11.11, Jong ACV en de Palestijnse Overheid voor de aanplanting van 2 bosbuffers naast 

de leefgroepen van Ter Heide. Hiermee krijgen jongeren de kans om zich in te zetten voor een actie 

voor het goede doel en kunnen de bewoners van Ter Heide profiteren van meer privacy en een 

rustigere buitenomgeving. 

Werken aan een beter milieu 

Water is essentieel om te bestaan. Water schept leven en daarom is het belangrijk dat mensen in 

gebieden waar water schaars is de mogelijkheid krijgen om in hun eigen behoeften te voorzien. Om 

die reden helpt Genesis samen met bovenstaande organisaties elk jaar opnieuw de bevolking in het 

Zuiden door waterputten en bomen aan te leggen. 

Een jaar geleden deed de vzw met een groep jongeren in het kader van de SDG’s (Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) een inleefreis naar Palestina. De jongeren 

konden zo ervaren wat het is om in een land op te groeien waar vrede en vrijheid niet zo 

vanzelfsprekend zijn. Als teken van hoop hebben ze samen met de lokale bevolking 2020 olijfbomen 

geplant. Op 20 maart sluiten ze hun Palestina-project af door hulde te brengen aan het verzorgend 

personeel dat elke dag bezig is om de meest kwetsbaren onder ons een menswaardig bestaan te 

geven.  

Vzw Genesis staat voor verbinding, wereldwijde solidariteit en natuurlijk voor het verbeteren van het 

milieu. Vanuit deze drive en de doelstelling ‘kwetsbare mensen ondersteunen’ kwam Mustafa Harraq 

(oprichter van vzw Genesis en voorzitter van IGL) al snel uit bij Ter Heide voor het afsluitmoment.  

Een mooie afsluiter 

In Ter Heide campus Zonhoven ontstonden na recente bouwwerken enkele leemtes die voorzien 

moesten worden van nieuwe aanplanting. Genesis engageerde zich om met een ploeg van 

vrijwilligers op 20 maart een handje toe te steken zodat op 2 plekken in Ter Heide Zonhoven een 

bosbuffer geplant kan worden. Wat is het voordeel van deze bosbuffer? Zowel de bewoners van Ter 

Heide als de buurtbewoners van de wijk zullen meer privacy krijgen. Bovendien zorgt de beplanting 

ook voor een rustigere omgeving met gedempt omgevingsgeluid.  

Vanuit Genesis en partners krijgt een ploeg jongeren de kans om zich via een zinvolle taak in te 

zetten voor een goed doel. Een mooie afsluiter van hun Palestina-project. De jongeren zullen volgens 

de geldende coronamaatregelen in kleine ploegjes de handen uit de mouwen steken in Ter Heide. 

Mustafa Harraq besluit: “Ik ben zeer blij dat we kunnen bewijzen dat samenwerkingen tussen 

verschillende organisaties, tussen mensen van verschillende klassen en origines echt mooie 

resultaten opleveren die de wereld beter maken. Samen naar Palestina gaan en mensen kunnen 

verbinden rond thema’s als ecologie en vrede was een fantastische ervaring. Ik ben ook heel blij dat 

we dit project in Ter Heide kunnen afsluiten. Ter Heide is elke dag bezig met de zorg voor kwetsbare 

https://www.sdgs.be/nl/sdgs
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mensen. Voor ons is Ter Heide een echte inspiratiebron. Daarom is dit de ideale afsluiter van onze 

actie.” 

 

Over vzw Genesis 

vzw Genesis heeft als missie kwetsbare mensen, mensen in (kans)armoede, leefloners en daklozen meer zelfredzaam te 

maken en hen innerlijk te versterken. Verder werkt de vzw aan meer verdraagzaamheid in de samenleving en toenadering 

tussen verschillende gemeenschappen. Wereldwijd wil Genesis mensen en gemeenschappen met een maatschappelijke 

achterstand zelfredzamer maken en versterken. Dit alles gebeurt via een breed aanbod van sport- en 

tewerkstellingsprojecten, culturele, educatieve en sociale projecten, activiteiten en reizen in binnen- en buitenland. 

 

Over Ter Heide 

Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan 430 personen met een meervoudige beperking. 650 medewerkers geven 

hiervoor elke dag het beste van zichzelf. Dit doen ze verspreid over 4 campussen in Limburg: Genk, Zonhoven, Borgloon, 

Tongeren. Ter Heide is bovendien een warme thuis voor zijn bijzondere bewoners. We willen in Ter Heide veel mensen 

ontmoeten en samen met hen aan de weg timmeren voor een goed en kwaliteitsvol leven voor onze bewoners. 

 

 

Voor meer informatie over vzw Genesis kan je terecht op www.vzw-genesis.be. 

Voor meer informatie over Ter Heide kan je terecht op www.terheide.be, op de Facebookpagina of LinkedInpagina. 

Voor meer informatie over dit persbericht of foto’s kan je contact opnemen met  

• Mustafa Harraq (vzw Genesis): tel.: 0475 90 42 12, e-mail: Mustafa.Harraq@acv-csc.be  

• Kari Feys: tel.: 089 39 01 26, e-mail: kari.feys@terheide.be. 
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