
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag:  Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking ( GROS) 

vergaderdatum: 17 maart 2015   
voorzitter: Geert Debeerst 

verslaggever: Kris Van Dijck  
aanwezig: Maria Verheyen - bestuurslid GROS, Broederlijk Delen SJ  

Marilou Winters - penningmeester GROS, Rode Kruis SJ 
Jean Schooffs - actiegroep Anna Schooffs 
Hugo Van Herbruggen - trekkersgroep Fairtrade 
Lieve Vermeiren - Actiegroep Kokou 
Piet Depreter - Actiegroep Rosa Vos 
Jos Matheeussen - schepen 
Kris Van Dijck - welzijnsconsulente 

Afwezig met kennisgeving: Geert Debeerst - voorzitter  
Cecilia Floren - project Jef Floren 
Issa Barboza - vertegenwoordiger actiegroep HBI Togo 
Els d’ Hont - projectgroep pater Damen  

  
1. Verwelkoming 

Welkom!  
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vergadering 21 oktober 2014   
Verslag wordt goedgekeurd.  
 

3. Kasverslag GROS  
Marilou overloopt het kasverslag. Eind 2014 stond er 1.884,08 euro op de rekening van de GROS.  
 

4. Bezoek burgemeester aan project Jozef Floren (Br azilië) 
Agendapunt wordt verdaagd naar een volgende vergadering, wegens het overlijden van de moeder van Luc Aerts.  
 

5. Vernieuwde website  
Via de website van Brecht (leven > welzijn en gezondheid > ontwikkelingssamenwerking en fairtrade > GROS) kan 
men online een projectaanvraag indienen. Het online formulier wordt rechtstreeks naar dienst welzijn verstuurd.  
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6. Projectaanvraag  
Christopher Gray (Eekhoornlaan 12, Brecht) dient een aanvraag in voor het verkrijgen van een subsidie. Zijn project, 
dat uitgaat van AFD (Academics For Devolpment, zelfde organisatie als de organisatie van Ruben Baumer), valt onder 
‘inleefreizen en stages’. Kris checkt de duur van het verblijf bij Christopher. We nodigen hem ook uit om zijn project 
voor te stellen tijdens het lustrum van 21 mei (zie verder).  
 

7. Nieuws van de provinciale dienst Noord-Zuid  
a. Iedereen Mondiaal  

= interactieve workshops rond ontwikkelingssamenwerking  
Aanbod van de provincie, workshop kost 40 euro voor organisator, deelname van max. 15 personen  

- Programmeren binnen aanbod van GC (2015-2016)  
- GROS zo meer bekendheid geven  
- Tijdens bloedgeven?  
- Aanbod bekend maken bij verenigingsleven (iedereen kan workshop 

boeken) + bij Welzijnsschakels (De Kar + De Schakel)  
- Workshops zoals wijn of chocolade proeven, recy(k)cleren, koken, …  

Meer info via de website www.iedereenmondiaal.be.  
 

b. Affiches millenniumdoelstellingen  
Affiches met de 8 MDS, met vermelding wat al dan niet is gerealiseerd. Worden o.a. gebruikt tijdens 21/5.  
 

8. Werkgroepen  
a. Fairtrade  

• Eco Cyclo  
Samen met Wuustwezel en de provincie Antwerpen, komt er een fietsroute langsheen verschillende 
Fairtrade, biologische, … plekjes in onze gemeente. Deze fietstocht zal ingereden worden op zondag 26 
april, tevens de start van het toeristisch seizoen en de actie van Belgerinkel naar de Winkel.  

• Titel ‘Fairtrade’ werd opnieuw behaald! Proficiat aan onze trekkersgroep!  
 

9. Activiteiten  
a. Voorbije activiteiten  

• Fairlicious (oktober 2014)  
Fairlicious, de echte smaak van lokale, Fairtrade en biologische producten! Naar aanleiding van de Week van de Fairtrade, kan je de 
hele maand oktober in verschillende horecazaken in de gemeenten Brecht, Essen en Wuustwezel genieten van enkele 
over(h)eerlijke gerechtjes. Deelnemende zaken bieden een menu of broodje aan waarin lokale, biologische en Fairtrade producten 
zijn verwerkt. Maak samen met de horeca het verschil en kies voor Fairlicious! Zin in al dit lekkers? Vul onderstaande kortingsbon in 
en maak kans op een biomand in elke gemeente. Geniet van een korting t.w.v. 0,50 euro voor een broodje of 2,5 euro voor een 
menu. Op de gemeentelijke website vind je een uitgebreid overzicht welke gerechtjes deze horecazaken aanbieden. Je kan 
uiteraard ook gaan proeven in de deelnemende horecazaken in Wuustwezel en Essen.  

Ondanks de voorbereidingen en het enthousiasme van enkele horeca-uitbaters, kunnen we niet spreken 
van een groot succes. Kris bekijkt intergemeentelijk de volgende editie, oktober 2015.  

 
• Week van de Smaak / de burgemeester kookt … duurzaam (23 november 2014)  

- Leuke sfeer  
- Minder omzet dan andere jaren  
- Goede formule van helpen in de keuken  
- Syrah en Hummel Bummel brengen vooral publiek mee  
- editie 2015: samen met cultuurdienst nieuw concept bedenken (waar FT 

uiteraard nog een rol speelt)  
 

b. Geplande activiteiten 
• CINE HORIZON * My Sweet Pepperland * donderdag 28/5  * GC Jan vander Noot * 2 euro  

In samenwerking met provincie Antwerpen toont Brecht op donderdag 28 mei een parel uit het 
alternatieve filmcircuit. Iets mindere vanzelfsprekende films, maar zeker zo boeiend. Door wereldfilms krijg 
je meer voeling met andere culturen, volkoren en realiteiten. Filmmaker Hiner Saleen geeft een 
eigenzinnige kijk op de samenleving en toont u het verhaal van politieman Baran. Net aangekomen in een 
godvergeten dorp tussen Iran en Turkije, heerst Aziz Aga. Hij bepaalt de wetten en verdient met 
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smokkelen aardig wat geld. Baran neemt het tegen hem op, maar neemt tegelijk de knappe, jonge 
onderwijzeres in bescherming. Een absurdistische western die ironisch gevat, poëtisch en opgewekt van 
toon is.  
 
Folders worden verdeeld over 

- Wereldwinkel (via Hugo)  
- Gemeentelijke kanalen (DC, bib, administratief centrum SJ, …)  
- … 

   
• CINE HORIZON * The Amazing Catfish * donderdag 17/9  * GC Jan vander Noot * 2 euro  

Meer info volgt  
 

• Inrijden Eco Cyclo * zondag 26 april * start: Gemee nteplaats  
 
• Cultureel evenement: viering 5 – jarig bestaan GROS  * donderdag 21 mei * GC Jan vander Noot  

 
We zetten de verjaardag van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingswerking graag in de kijker, vier je mee? 
Donderdag 21 mei verwelkomen we Prakash Goossens als gastspreker. Hij is de voorzitter van ‘Side By Side India’, 
een organisatie die werkt aan de ontwikkelingskansen voor zeer arme mensen op het platteland in India. Ook onze 
burgemeester, Luc Aerts, zal aanwezig zijn om de GROS in de bloemetjes te zetten. Tijdens de pauze mogen we 
genieten van een muziekaal intermezzo van Nicolas Mortelmans, die als geen ander de sitar bespeelt, een 
snaarinstrument uit India.   
 
Concreet  

• Start: 19.30 uur  
• Leden GROS aanwezig om 19.00 uur > opstellen project (panelen en tafels worden voorzien)  
• Inleiding door Luc Aerts  
• 2 x 1 uur door Prakash Goossens 
• 5 euro inkom, voorkeur om vooraf in te schrijven via dienst Vrije Tijd  
• Activiteit opgenomen in Uit in Brecht  
• Promotie: folders, affiche, Brechts Nieuws (april), provincie, andere GROS’en, Davidsfonds, cultuurraad  
• Muziek: Nico Mortelmans (200 euro via factuur)   
• Wereldwinkel zorgt voor (Indische) hapjes > Martine  
• Marilou heeft reeds 10 euro ontvangen van mensen die niet aanwezig kunnen zijn > inkom gaat naar 

organisatie ‘Side by Side India’ 
• Kris maakt schema op wie er helpt tijdens de avond (kassa, toog) 
• Piet bakt een taart (bedankt!) – rekening bezorgen aan Marilou  

 
10. Varia  

Hugo stelt de vraag waarom het OCMW geen Fairtrade producten zoals koffie en thee voorziet binnen hun gebouwen, 
OCMW valt ook onder ‘Fairtrade Gemeente’. Jos antwoordt dat er nu nog wordt gewerkt met raamcontracten en het 
niet eenvoudig is om hiervan zo maar af te stappen. Bij vernieuwing van contracten houden we rekening met FT.  
 

11. Volgende vergadering  
Dinsdag 16 juni, 20.00 uur, GC Jan vander Noot  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


