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 agenda    verslag:  Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking ( GROS) 

vergaderdatum: 31 mei 2016     
voorzitter: Geert Debeerst 

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

Maria Verheyen - bestuur GROS + Broederlijk Delen SJ 
Piet De Preter - actiegroep Rosa Vos 
Jean Schooffs - actiegroep Anne Schooffs   
Hugo Vanherbruggen - Wereldwinkel Sint Job 
Cecilia Floren - project Jef Floren 
Staf Ghysbrechts - project Good life center Chiangrai 
Jos Matheeussen - schepen 
Kris Van Dijck - welzijnsconsulente 

Afwezig met kennisgeving: Marilou Winters - penningmeester GROS, Rode Kruis SJ 
Lieve Vermeiren - Actiegroep Kokou 
 

 
1) Goedkeuring verslag 1 maart 2016  

Verslag wordt goedgekeurd.  
 

2) Gemeentelijk interradenoverleg: dinsdag 27 septe mber   
Heeft de GROS punten voor het interradenoverleg? Kan doorgegeven worden aan Kris.  
 

3) SDG’s (sustainable development goals) – duurzame  ontwikkelingsdoelstellingen  
 
Eind 2015 viel het doek over de Millenniumdoelstellingen. Via een participatief proces en een congres in 
Parijs werden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Deze hebben naast armoedebestrijding, onderwijs, 
water en gendergelijkheid (waarop de Millenniumdoelstellingen gebaseerd waren) ook een link met 
duurzame consumptie, klimaatverandering, … De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, waarvoor 169 
subdoelstellingen zijn geformuleerd, lopen van 2016 tot 2030. Ze hebben een universeel karakter, ze zijn 
van toepassing op alle landen, dus ook op België en Europa.  
 
Dienst welzijn en dienst duurzaamheid van het gemeentebestuur zullen in 2016 een aantal acties 
organiseren om de doelstellingen bekend te maken bij o.a. de collega’s, andere adviesraden en het college 
van burgemeester en schepenen. Doel is om de subdoelstellingen en de indicatoren die hieraan 
verbonden zijn in te bedden in de dagelijkse werking van het bestuur.  
 
Zie bijlage > overzicht van de doelstellingen.  
 

1. Beëindig alle vormen van armoede 
2. Beëindig honger, zorg voor voedselveiligheid- en zekerheid en promoot duurzame landbouw 
3. Zorg dragen voor een gezond leven en het welzijn voor alle leeftijden bevorderen 
4. Inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen 
5. Gender gelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes 
6. Toegang tot water en sanitair voor iedereen en duurzaam watergebruik 
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7. Toegang tot betaalbare, betrouwbare, moderne en duurzame energie voor iedereen 
8. Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen 
9. Veerkrachtige/robuuste infrastructuur, inclusieve en duurzame industrialisering en innovatie 
10. Vermindering van ongelijkheid binnen en tussen de landen 
11. De huisvesting van de toekomst dient rekening te houden met een groeiende bevolking 
12. Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen 
13. Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden  
14. Bescherming en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling 
15. Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen bevorderen 
16. Het opbouwen van een inclusieve samenleving voor duurzame ontwikkeling 
17. De middelen voor de uitvoering versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren 
 

 
4) Subsidies 2016 

Projecten kunnen een subsidie aanvragen voor 1 oktober. In bijlage: aanvraagformulier in Word. Subsidie 
ook gemakkelijk aan te vragen via het e-loket van de gemeentelijke website: https://www.brecht.be/e-
loket/aanvraagformulier-gemeentelijke-toelage-ontwikkelingssamenwerking. 
 

Toelichting project ‘Good life center Chiangrai’ 

Staf Ghysbrechts  
 
Het Good Shepherd Youth Welfare center in Phan (een klein provinciestadje in de Chiangrai provincie, de meest noordelijke en 
meest bergachtige streek van Thailand). De bergen lopen door in Myanmar in het westen en het Laos meer. 
Het centrum is voor de jonge, Lahu, Lisu, Akha, Yao, en Mhong  meisjes een veilige plaats waar ze samen een opleiding kunnen 
volgen. De meisjes zijn tussen 6 en 22 jaar, komen uit de armste families of uit een één oudergezinnen. Ze leven in de meest 
afgelegen gebieden, waar geen scholen zijn. Sommigen zijn slachtoffer van huiselijk geweld of van mensenhandelaars. 
 
De school is door de staat niet erkend. Alle kinderen hebben recht op onderwijs en kunnen op 12 jaar deelnemen aan een 
staatsexamen waardoor ze de nodige papieren bekomen om verder te studeren. Voor wie niet naar school geweest is voorziet men 
een halve dag per week een leerkracht om ze klaar te stomen voor het examen. 
Vermits deze meisjes geen Thai spreken, analfabeet zijn, volstaat die halve dag niet en betalen de zusters (met o.a. hulp van de 
VZW Vriendenkring Fatima center) een leerkracht die de hele week de meisjes les geeft.  
Meisjes die graag snel terug gaan naar hun dorp volgen een beroepsopleiding waarin ze leren omgaan met de computer, lessen 
gezonde voeding, kinderverzorging, landbouwmethoden en een naaiopleiding. 
Als aanvulling op het onderwijs loopt in het centrum ook het Good Life Project als inkomsten genererend project. 

Er leven ongeveer 500.000 mensen in de bergachtige streek tussen Thailand, Myanmar en Laos. Ze behoren tot minderheden van 
verschillende bergstammen en zijn richting Thailand gevlucht om te ontkomen aan politieke vervolgingen. Ze zijn analfabeet, 
spreken geen Thai, hebben geen geldige verblijfspapieren en geen toegang tot degelijk onderwijs 

De bevolking leeft van de opbrengst van hun akkers die op zeer primitieve manier bewerkt worden. 

Wanneer ze geen betaald werk hebben of niets kunnen verkopen hebben ze ook geen cash geld om o.a. schoolgeld te betalen.  

Vooral op de opleiding van de meisjes wordt er bespaard. Zij moeten al heel jong meewerken op het land, en in het huishouden. 
Ouders verkopen hen makkelijk aan mensenhandelaren die hen een job beloven in een hotel waardoor ze maandelijks een som 
geld naar huis kunnen sturen. De kinderen belanden steeds in het illegale arbeidscircuit en de ouders horen nooit meer iets van hen. 

Om de armoede te doorbreken overhalen de zusters de ouders om de meisjes met hen mee te sturen zodat ze een opleiding 
kunnen krijgen. Naast de noodzakelijke scholing is er ook veel aandacht voor de specifieke cultuur van de meisjes . Regelmatig zijn 
er zang en dansvoorstellingen en tentoonstellingen van hun specifiek handwerk zodat de meisjes fier leren zijn op hun cultuur. 

De zusters van de Goede herder willen in hun Good life centrum de vicieuze cirkel doorbreken. Ze doen al het mogelijke om de 
kinderen aan officiële verblijfspapieren te helpen zodat ze kunnen verder studeren. In het centrum verblijven een 90-tal meisjes 
(tussen 8 en 18 jaar) in het internaat, ze volgen er in een veilige omgeving de lessen. Zes leerkrachten en drie zusters zetten zich in 
voor de lessen Thaise taal en cultuur, Engelse taal, wiskunde en wetenschappen, gezondheidseducatie en voorlichting, nieuwe 
landbouwmethoden en huishoudkunde. Door die opleiding zijn ze in staat om beter in hun levensonderhoud te voorzien en vervullen 
ze een voorbeeldfunctie in hun dorpen. Naast  de school is er een naaiatelier waar vrouwen uit de omgeving zo kunnen bijverdienen. 
Ze maken prachtige handtassen , sjaals, juwelen , sleuteltasjes , pennenzakken … Het handwerk wordt verkocht in Bangkok op 
grote fairs en via de webshop en op alle geschenkenbeurzen. 

Staf vraagt voor het project subsidie aan om o.a. een naaimachine te kopen, als ook extra basis materiaal om te naaien (ritsen, 
knopen, voering, stikzij, …). Een kleurenprinter staat eveneens op het lijstje om de etnische borduurpatronen met correcte 
kleurschakeringen te kunnen meegeven aan de naaisters thuis.  
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5) Cultureel aanbod  
a. Filmvoorstelling Dukhtar: evaluatie   

-mooie opkomst 
-goede film 
-witte letters, witte achtergrond / ondertiteling (Kris geeft door aan Mooov) 
-lekkere hapjes  
-goede promotie  
 

b. Theater: Sachli Gholamalizad (zaterdag 26 november), i.s.m. dienst cultuur  
c. Ideeën 2017 (Ciné Horizon): filmvoorstelling in de kapel in Brecht (februari)  

Kris informeert bij Ciné Horizon of de mogelijkheid bestaat om een film van Brazilië te spelen. GROS twijfelt 
of de locatie van de kapel voldoende groot is voor de opkomst van de film.  
  

6) Fairtrade: dag van de buren + feeeest in het par k  
De deelnemende buurtcomités van ‘dag van de buren’ kregen een Fairtrade feestpakket.  
 
Iedereen welkom op ‘feeeest in het park’!  
 

 
 

7) Kasverslag  
De GROS heeft momenteel 2.713,32 euro in kas.  
 

8) Varia  
*Cecilia meldt dat er in Brazilië een grote muggenplaag heerst.  
*16 mei vierde Rosa Vos haar 50 jaar in Brazilië! Ook Piet en zijn familie vierden in België mee.  
*de fietsroute ‘EcoCyclo’ wordt bijna niet verkocht, mensen vinden de route ofwel online ofwel in de grote 
knooppuntenkaart  

 
9) Volgende vergadering  

Dinsdag 11 oktober 2016  


