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Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)
15 mei 2017
Geert Debeerst
Kris Van Dijck
Geert Debeerst - voorzitter + Side by Side India
Maria Verheyen - bestuur GROS + Broederlijk Delen SJ
Piet De Preter - actiegroep Rosa Vos
Hugo Vanherbruggen - Wereldwinkel Sint Job
Cecilia Floren - project Jef Floren
Staf Ghysebrechts - project Good life center Chiangrai
Issa Barboza - Asbl MIC-HBI vzw
Jos Matheeussen – schepen
Annemarie (moeder van Karen Bruggeman)
Birgit Bongaerts – Vormingsplus Antwerpen
Kris Van Dijck - welzijnsconsulente
Afwezig met kennisgeving: Jean Schooffs – project Anna Schooffs
Marilou Winters - penningmeester GROS, Rode Kruis SJ
Lieve Vermeiren - Actiegroep Kokou
Maurice Nwachukwu - Stichting Nigerian

1) Goedkeuring verslag 6 maart 2017
Verslag wordt goedgekeurd.
2) Culturele activiteit
De gemeentelijke dienst vrije tijd zal 2 x per jaar een overleg organiseren waarbij het aanbod voor het volgende half
jaar vastgelegd wordt. Alle diensten kunnen intekenen op dit overleg en suggesties aanbrengen om samen een
aanbod uit te werken. Zo kan ook de GROS het aanbod afstemmen en daar waar interesses ligt, samen een aanbod
uitwerken en organiseren. Kris volgt verder op vanuit dienst welzijn.
3) Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen volgen de Millenniumdoelstellingen op. Ze zijn meer uitgebreid
en leggen ook de focus op duurzaamheid in al zijn facetten (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.
Brecht tekende in om deel te nemen aan een piloottraject, georganiseerd door VVSG (Vlaamse Vereniging
voor Steden en Gemeenten). Brecht werd niet gekozen uit de 50 inzendingen om het piloottraject te
volgen, maar wordt in een later stadium wel ondersteund. Samen met Peter Budts zal Kris verder werken
aan de bekendheid van de doelstellingen binnen Brecht.
4) Ecowijzer
De Ecowijzer is een aankoopgids voor de moderne en bewuste consument. Deze gids bundelt verkooppunten van
lokale, biologische, eerlijke en duurzame producten en is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeenten
Kalmthout, Wuustwezel, Essen en Brecht. De brochure leidt de consument langs labels, somt de voordelen op en legt
het accent op lokale producenten en verkooppunten. Op die manier willen de gemeenten hun inwoners aansporen om

gevarieerd en evenwichtig te winkelen. Brecht wenst een voorbeeldrol te spelen en promoot met de gids één aspect
van Fairtrade gemeente; namelijk lokale, duurzame producten.
In een wereld waar steeds meer informatie te vinden is op het internet en sociale media niet meer weg te denken is,
zal de Ecowijzer in het najaar digitaal beschikbaar zijn op een nieuwe website. Deze website zal tijdens de week van
de ‘fairtrade’ in oktober gelanceerd worden.
5) Kalender
voorbije activiteiten
*Van Brussel tot Bagdad (KWB, dinsdag 28 maart)
Zeer goede lezing, heel interessant.
6) Varia
• korte toelichting door Annemarie over het project van haar dochter, Karen Bruggeman, in Peru
• op vraag naar meer informatie omtrent duurzame investeringen heeft de voorzitter contact genomen met de
algemeen directeur van Incofin die bereid is de werking te komen toelichten. Op verzoek van de adviesraad
om dit te organiseren voor een ruimer publiek zal de voorzitter contact opnemen met het Davidsfonds voor
gezamenlijke organisatie
• de GROS krijgt de vraag van Frans Van Looveren, voorzitter van de jeugdraad, of er interesse is voor de
organisatie van een vrijwilligersfeest voor alle vrijwilligers van Brecht. De adviesraad geeft een positief advies.
7) Volgende vergadering
-dinsdag 17 oktober, 20.00 uur

Huiskamergesprek – Vormingsplus / Birgit Bongaerts
PowerPoint presentatie in bijlage.
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