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 agenda    verslag: GROS  

vergaderdatum: 23/6/2022 
voorzitter: Geert Debeerst 

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

Martine Baels - bestuur + Wereldwinkel + project Chili  
Piet De Preter - actiegroep Rosa Vos 
Victor Willems - O.C. Clara Fey (Fracarita Belgium) 
Issa Barboza - project HBI vzw 
Maria Verheyen - Broederlijk Delen + 11.11.11. 
Maurice Nwachukwu - Stichting Nigerian Terminal One ism AUE 
Fien Raats - expert dienst duurzaamheid  
Kris Van Dijck - consulente welzijn 

afwezig met kennisgeving: Luc Aerts - schepen  
Marilou Winters - penningmeester + Rode Kruis SJ 
Staf Ghysebrechts - project Good life center Chiangrai 
Theo Herrijgers - Twinkling Stars  
Lieve Vermeiren - actiegroep Kokou  
Reinhilde Switser - Twinkling Stars  
Micheline Berckx - Twinkling Stars  
Gillian Moreel – inleefreis student  

 
 

 

1) Goedkeuring verslag 14 maart 2022  

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

Maria deed een chocoladeverkoop met Jef Boden in plaats van Ludo Boden, voor 11.11.11.  

2) Kasverslag  

138,50 euro aan inkomsten van de verkoop van de tickets van de lezing van Samuel Helsen 
(via Ticketgang). 
 

3) Presentatie BRS – microfinanciering (KBC)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=s_0KRj7rvkI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fKu7M37J3jE 
 
 
 



 

 

4) Presentatie Viktor Willems – Fracarita  
 
https://www.zuidactie2022.org/campagnefilm  
 

5) Lezing Samuel Helsen >> acties duurzaamheid  
Lage opkomst, interessante lezing.  
 
Koppeling met dienst duurzaamheid. 
 
Brecht heeft het klimaatpact getekend waarin een aantal acties / pijlers staan die gevolgd 
moeten worden. Verbintenis dat Brecht aangaat met Vlaamse overheid, subsidies om 
klimaatacties uit te voeren. Burgemeestersconvenant is getekend in oktober 2021, was een 
vereiste voor het klimaatpact.  
Door het tekenen van dit convenant, gaat Brecht de verbintenis aan om een klimaatactieplan 
te schrijven.  
 
Klimaatacties moeten nog uitgewerkt worden; binnen de werven:  

- Laten we een boom opzetten = vergroening  
- Verrijk je wijk = collectieve woningrenovaties (isoleren)  
- Elke wijk deelt en is duurzaam bereikbaar (laadpunten, deelsysteem)  
- Water is het nieuwe goud = ontharding, infiltratiecapaciteit  

 
Convenant = overeenkomst , actieplan opmaken door gemeente. 
Acties moeten geëvalueerd worden, monitoren. 
Brecht gaat het plan zelf schrijven, met studiebureau voor bepaalde onderdelen. 
SDG’s worden opgenomen opnemen binnen dit plan. 
 
Er ontbreekt een kapstok of een kader binnen Brecht, dienst duurzaamheid zoekt visie, 
doelstellingen en acties om op te nemen binnen plan.  
Op dit moment gaat de gemeente aan de slag om het klimaatactieplan te schrijven zodat de 
subsidies correct besteed worden.  
 
 



 

 

6) Projectvoorstelling Maria Verheyen  

Broederlijk Delen – aanvraag project 2022 – Senegal 

7) Fairtrade en duurzaamheid  

- Fairtrade – Martine had overleg met aankoper van de gemeente, 
voor koffie en thee  

Producten van Wereldwinkel hebben minstens 51 % FT 
ingrediënten, FT producten in grote supermarkten die het label 
dragen, moeten niet voldoen aan die 51 %  

- Prijs ligt daarom hoger in de Wereldwinkel tegenover de 
supermarkten  

Opbrengst van Wereldwinkel gaat integraal naar goede doelen 
(zie verslag van overleg met Martine en Bert)  

- Organisatie van lokale markt, overleg met Fien en Dees  

8) Noodhulp Oekraïne  

2.000 euro wordt alsnog behouden voor het najaar, mogelijks inzetten voor andere 
humanitaire acties en / of rampen.  

9) Kalender  

- Tentoonstelling van Staf: zeer succesvolle tentoonstelling, in 
Hoogstraten en 8 schilderijken verkocht. Er gaat 4.000 euro naar 
het Fatimacenter.   

- Chocoladeproeverij 20 oktober  

 Spreker oké 

 Promo in boekje van vrije tijd oké  

 Zaaltje ligt vast oké (De Kapel)  

 Affiche maken > Kris  

 



 

 

10) Varia  

Piet De Preter meldt dat hij, na 50 jaar actief voor het project Roza Vos, stopt met de GROS. 
Zijn zus is ondertussen reeds 3 jaar thuis van Brazilië. Piet dankt de gemeente voor de 
jarenlange financiële ondersteuning.  

11) Volgende vergadering  

Maandag 17 oktober – 19.30 uur – De Kapel (Gasthuisstraat 42, ingang IKO, trapje op)  

 

 

 

 


