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 agenda    verslag: Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

vergaderdatum: 13 oktober 2015    
voorzitter: Geert Debeerst 

verslaggever: Kris Van Dijck  
aanwezig: Geert Debeerst - voorzitter  

Marilou Winters - penningmeester GROS, Rode Kruis SJ 
Maria Verheyen - bestuur GROS + Broederlijk Delen SJ 
Lieve Vermeiren - Actiegroep Kokou 
Issa Barboza  
Piet De Preter - actiegroep Rosa Vos 
Hugo Vanherbruggen - Wereldwinkel Sint Job 
Cecilia Floren - project Jef Floren 
Jean Schooffs - actiegroep Anne Schooffs   
Jos Matheeussen - schepen 
Kris Van Dijck - welzijnsconsulente 

Afwezig met kennisgeving: Anne Schooffs - actiegroep Anne Schooffs 
 

  
 

1) Welkom!  
 

2) Week van de Fairtrade 
In het kader van de Week van de Fairtrade proeft de GROS de 6 nieuwe smaken chocolade. Actie van Oxfam: bij 
aankoop van 1 product, 1 reep (nieuwe) chocolade gratis (tot 17/10). Groot succes in WW Sint Job.  
Doel van de actie: producenten van cacao samen brengen om een stem te hebben in de cacaoconferentie van juni 
2016. Stem voor cacao en geef het Zuiden het woord!  
 

3) Goedkeuring verslag 16 juni 2015  
Kris informeerde tijdens het scholenoverleg  (8/10) op welke manier de GROS mogelijks kan ondersteunen bij 
bestaande acties die de scholen organiseren. Er zijn verschillende scholen die werken rond het Zuiden. Tijdens het 
scholenoverleg van februari bespreken we dit verder. Maria Middelares, Kristus Koning en Sint Rafaël werken (als 
scholen van de broeders van liefde) reeds rond dit thema.  
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4) Subsidies projecten  
 
ZUIDWERKING 

   Brechtse ontwikkelingswerkers  

  naam vereniging contactpersoon kostprijs project effectieve subsidie  

HBI vzw  Issa Barboza  €           8.260,83   €                2.500,00  

Rosa Dos Ventos  Piet De Preter   €           4.845,00   €                2.500,00  

Kokou Tona  Lieve Vermeiren   €           3.000,00   €                2.500,00  

Jef Floren  Cecilia Floren   €           3.000,00   €                2.500,00  

Anne Schooffs  Jean Schooffs  €           2.400,00   €                2.500,00  

Side by Side India Geert Debeerst    €           4.200,00   €                2.350,00  

       €              14.850,00  

ZUIDWERKING  

   Inleefreizen en jongerenstages  

  Christopher Gray  Kenia / feminine beauty    €                    150,00  

 

totaal Zuidwerking  

 

 €              15.000,00  

NOORDWERKING  

   Gastgezin    

  aanvrager  land van kind  verblijfsduur  subsidie  

Verhoeven Karin  Roemenië   3 maanden    €                    150,00  

Vermeiren Greet  Roemenië  3 maanden   €                    150,00  

Vorsselmans Alex  Thailand     €                    150,00  

Lennaers Jeanine  Rusland  2 maanden   €                    150,00  

**Sieuwke Van 

Looveren Leerling VTI Spijker Ten voordele van ZUIDDAG 50 euro  

 

 totaal Noordwerking  

 

 €                    650,00  

NOODHULP EN HUMANITAIRE ACTIES  

  Shangrila Home vzw  Kathmandu, Nepal     €                1.500,00  

 
*6 projecten Zuidwerking (Brechtse ontwikkelingswerkers) 
*Pater Louis Damen dient geen nieuwe aanvraag in, enerzijds omwille van zijn gezondheid (hij wordt 82 jaar), 
anderzijds omdat het familiaal centrum operationeel is en hiermee zijn opzet is geslaagd  
*nieuw project: Side by Side India, Prakash Goossens (spreker tijdens viering 5 jaar GROS), Geert Debeerst is 
vertegenwoordiger van project binnen GROS (project kreeg reeds 150 euro – opbrengst van 21/5 – ontvangt nu 2.350 
euro, de andere 5 projecten ontvangen 2.500 euro)  
*4 aanvragen gastgezin  
*Zuidwerking (jongerenstages en inleefreizen) werd reeds betaald aan Christopher Gray (150 euro)  
*Noodhulp en humanitaire acties werd reeds betaald aan Shangrila Home vzw (1.500 euro)  
 
*Op 8 september 2015 heeft de bib een ‘sollicitatie’ ontvangen van Sander Biesmans, inwoner van Brecht en leerling 
aan Instituut ’t Spijker in Hoogstraten. In ruil voor 50 euro wil  Sander 1 dag in de bib komen werken (22 oktober 2015). 
Met die 50 euro worden de cacao-boeren in Nicaragua gesteund.  Deze actie is een initiatief van Zuiddag, een 
organisatie voor en door jongeren, die hen wereldwijd stimuleert om samen te werken aan een duurzame en 
rechtvaardige samenleving (www.zuiddag.be).  
De GROS stelt voor, indien er nog leerlingen van Brecht zich die dag willen engageren in de bib, er 50 euro per 
leerling vanuit de raad kan voorzien worden. Kris informeert bij Annemie Smits, diensthoofd bibliotheek.  
**na de vergadering nam Kris contact met Annemie Smits, er zal nog een extra leerling donderdag 23/10 
tewerkgesteld worden in de bibliotheek, 50 euro zal door de GROS betaald worden (krediet Noordwerking). 
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5) Culturele activiteit 2016 
 

- Film Ciné Horizon, Dukthar, vrijdag 18 maart 2016, GC Jan vander Noot  
 
Op vijftienjarige leeftijd werd Allah Rahki uitgehuwelijkt aan het veel oudere stamhoofd Daulat Khan, die haar meenam 
naar de bergen van Pakistan. Twintig jaar later wil Daulat Khan vrede sluiten met een leider van een rivaliserende 
stam en daarvoor zal hij hun dochter Zainab ten huwelijk aanbieden. Allah Rahki wil niet dat haar dochter hetzelfde 
meemaakt als zij en ze vluchten samen weg uit de bergen. Moeder en dochter reizen mee met een sympathieke 
vrachtwagenchauffeur. Zal hij hen nog helpen als hij de ware toedracht van hun vlucht kent? 
Dukthar gaat over de kracht van moederliefde in een door mannen gedomineerd land, over elkaar bestrijdende clans 
en over de vrouw als betaalmiddel. Een film vol schitterende kleuren en symbolische beelden én gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal. 
 
*activiteit vanuit GROS  
*datum laten opnemen door verenigingen binnen eigen programma  
*plan België (uithuwelijken) – ouders in Brecht contacteren, via website?  
*voorstellen projecten GROS (tentoonstellingspanelen)  
*inleiding vooraf, film duurt 93 minuten, achteraf mogelijkheid tot vragen stellen  
*start 19.00 uur 
*inkom = 2 euro  
*werkoverleg voor cultureel evenement: Jean, Lieve, Geert, Piet, Marilou 
= maandag 11 januari * 20.00 uur   
 

6) Sociale bescherming voor iedereen (11.11.11.) 
Voltijds werken en toch arm zijn. Ziek worden maar je behandeling niet kunnen betalen. Ontslagen worden of je oogst 
vernield zien en geen inkomen hebben. Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen. Een realiteit 
voor meer dan 5 miljard mensen. Iedereen heeft recht op gezondheidszorg, een leefbaar inkomen en een waardige 
uitkering als het tegenzit. Daarom voeren 11.11.11, ngo’s, vakbonden en ziekenfondsen samen campagne en steunen 
ze partners in het Zuiden in hun acties voor sociale bescherming. 
Ook de GROS zet zijn schouders onder deze actie en support mee voor meer toegang tot sociale bescherming. 
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7) Activiteiten 
a. voorbije activiteiten 

- 17/9: Ciné Horizon: The Amazing Catfish  
b. geplande activiteiten  

- AED opleidingen 
• 30 oktober: Het Sluisken, Brecht  
• 27 november: GC Jan vander Noot, Brecht  

Via An Verkerk 
- 22/11: Week van de Smaak ‘de burgemeester kookt … zoals vroeger’  

Nieuw concept, nieuwe locatie  
- Optreden Jean Bosco Safari (20/2/2016)  
- 18/3/2016: Ciné Horizon: Dukhtar (i.s.m. GROS) 

 
8) Varia  

*Maria deelt folders uit van de Pastorale Eenheid Brecht-Wuustwezel: actie vluchtelingen inzameling kleding  
*Verder vraagt ze welke initiatieven de gemeente voor de vluchtelingen onderneemt. Jos antwoordt.  
-uitbreiding van 12 personen  
-subsidie van Fedasil per vluchteling   
-in de parochie kan een gezin verblijven van max. 5 personen  
-het betreft erkende vluchtelingen, zij zullen een verplichte inburgering moeten volgen, huur betalen, werk zoeken  
*Fairtrade: An Verkerk, collega van Kris, zal opnieuw de Fairtrade opnemen en samen met de trekkersgroep werken 
aan de 6 criteria van de fairtrade gemeente. We zijn alvast op zoek naar de fairtrade bordjes die aan de grenzen van 
de gemeente hangen. Ook de verklaringen op eer, die ondertekend werden in 2008 door horecazaken en winkeliers, 
krijgen een update 
 

9) Data volgende vergaderingen 
• Maandag 11 januari: werkgroep culturele activiteit (film)  
• dinsdag 1 maart 2016  
• dinsdag 31 mei 2016  
• dinsdag 11 oktober 2016 

 
 


