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 agenda    verslag: GROS  

vergaderdatum: 17 oktober 2022 
voorzitter: Geert Debeerst 

verslaggever: Kris Van Dijck 
aanwezig: Geert Debeerst - voorzitter + Side by Side India  

Martine Baels - bestuur + Wereldwinkel + project Chili  
Marilou Winters – penningmeester 
Victor Willems - O.C. Clara Fey (Fracarita Belgium) 
Issa Barboza - project HBI vzw 
Staf Ghysebrechts - project Good life center Chiangrai 
Maurice Nwachukwu - Stichting Nigerian Terminal One ism AUE 
Luc Van Gestel – project Ta 
Ria Van Velthoven – Ta  
Kris Van Dijck - consulente welzijn 

afwezig met kennisgeving: Luc Aerts - schepen  
Maria Verheyen - Broederlijk Delen + 11.11.11. 
Lieve Vermeiren - actiegroep Kokou  
Mynairfa Joekoe  

 
 

1) Goedkeuring verslag 23 juni 2022 

De verantwoordelijken van het project ‘Licht voor de Wereld’ werden vorige vergadering 
verontschuldigd, maar dit werd niet vermeld in het verslag.  

Er werd geen noodhulp uitbetaald aan de gemeentelijke rekening ‘noodhulp voor Oekraïne’, 
aangezien dit van één budget van de gemeente naar een ander budget van de gemeente 
zou gaan. Uitbetaling noodhulp > zie verder in dit verslag.  

Verder wordt het verslag zonder andere opmerkingen goedgekeurd.   

2) Kasverslag 

Saldo op 10/9/2022 = 3.884,41 euro  

3) Inleefreizen  
 

Gillian moest zich opnieuw verontschuldigen en zal later zijn stage toelichten.  
 

4) Projectvoorstellingen – zie presentatie  
 

 Issa vraagt of de mogelijkheid bestaat om een fototentoonstelling te organiseren (zie 
verder – activiteiten 2023) 



 

 

 Project ‘Licht voor de Wereld’  
De GROS stelt zich vragen over de betrokkenheid van de organisatie, aangezien ze reeds 
2 x niet aanwezig waren op de vergaderingen. De organisatie is ver verspreid over België 
en in de wereld. De GROS geeft een negatief advies om dit jaar geen toelage uit te 
betalen aan dit project.  
  Project Broederlijk Delen  
De GROS wenst ook liever dit project niet financieel te steunen, aangezien Broederlijk 
Delen vaak een concurrent vormt voor de kleinere projecten. BD is een grote organisatie 
in België, die al voor een groot deel gesubsidieerd wordt door de overheid. GROS geeft 
een negatief advies.  
 Twinkling Stars dienden dit jaar geen project in.  

 
Voorgesteld wordt om 9 projecten financieel te steunen. Dit maakt dat elk project 2.222,22 
euro ontvangt (totaal budget voor projecten = 20.000 euro).  
 

1. Sa’Taq’a – Luc Van Gestel  
2. Project in Togo – Lieve Vermeiren  
3. Asbl MIC – HBI vzw – Issa Barboza  
4. Fracarita Belgium – Victor Willems 
5. SOS Jungle Kids Dhanwar – Marilou Winters (Rode Kruis Vlaanderen)  
6. Fatimacenter vzw – Staf Ghysebrechts  
7. Side by Side India – Geert Debeerst  
8. Red del Vino – Martine Baels  
9. Nigerian Terminal One – Maurice Nwachukwa  

 
De PowerPoint presentatie is te groot om te versturen via e-mail. Kris zal deze, na 
goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, publiceren op de 
gemeentelijke website, samen met het verslag.  
 

5) Fairtrade  
 

Geen punten te melden.  
 

6) Noodhulp  
 

- Rode Kruis Internationaal – hongersnood in Somalië  
- Oxfam Wereldwinkel – overstromingen in Pakistan  

Voorgesteld wordt om elk land 1.000 euro te schenken via de organisaties Rode Kruis 
en Oxfam.  
 
 
 



 

 

7) Activiteiten 2023  
 

 Filmvoorstelling – Guatemala – vluchtelingen  
 Koffieworkshop  
 Fototentoonstelling  

Bestuur werkt verder uit. 
 

8) Kalender  
 
12 – 13 november 2022 
22ste Kerst en Geschenkbeurs  
Staf Ghysebrechts  
 
3 – 4  december 2022 
Oxfam geschenkenbeurs  
In en voor de Wereldwinkel – Kerklei  
 

9) Volgende vergadering  
 

maandag 13 maart 2023  
locatie nog te bepalen  
19.30 uur  
 

 

 

 


