
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag:  Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking ( GROS) 

vergaderdatum: 16 juni 2015    
voorzitter: Geert Debeerst 

verslaggever: Kris Van Dijck  
aanwezig: Geert Debeerst - voorzitter  

Maria Verheyen - bestuur GROS + Broederlijk Delen SJ 
Anne Schooffs - actiegroep Anna Schooffs 
Els d’ Hondt - actiegroep Pater Damen 
Piet Depreter - actiegroep Rosa Vos 
Betty Goossens - Wereldwinkel Sint Job 
Cecilia Floren - project Jef Floren 
Peter Budts - dienst duurzaamheid  
Luc Aerts - burgemeester  
Jos Matheeussen - schepen 
Kris Van Dijck - welzijnsconsulente 

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

  
1. Verwelkoming 

 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vergadering 17 maart 2015  

Verslag wordt goedgekeurd.  
 

3. Bezoek burgemeester aan project Jozef Floren (Br azilië) 
Burgemeester dankt de GROS en de werking. Het gemeentebestuur feliciteert de adviesraad. Luc genoot 
tijdens de viering van het 5 jarig bestaan van de GROS enorm van de uiteenzetting van Prakash 
Goossens.  
 
Luc en zijn vrouw reisden in het najaar 2014 naar Brazilië en bezochten het project van Jozef Floren. Hij 
geeft tijdens de vergadering een toelichting over het land en zijn kenmerken.  
 

4. Toelichting energie- en klimaatactieplan (Peter Budts) 
Achtergrond: Brecht ondertekende het burgemeestersconvenant en klimaatneutrale organisatie 2020. De 
gemeente gaat de uitdaging aan om tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten op zijn 
grondgebied en als organisatie klimaatneutraal te worden. IGEAN, de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek (VITO) en de provincie zijn hierin partners. CO2 is het belangrijkste broeikasgas 
en ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen. CO2 besparen betekent dus energie besparen, wat 
finaal neerkomt op kosten besparen. 
Peter licht het actieplan (in bijlage) toe aan de hand van een PowerPoint.  
De GROS wordt gevraagd om acties te steunen die kaderen binnen het klimaatactieplan. 
 

5. Projectaanvragen: stand van zaken   
Aanvraag Christopher Gray: GROS geeft positief advies. Christopher ontvangt 150 euro.   
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Sinds 2015 is het mogelijk de aanvraag voor een subsidie online in te vullen via de website: 
http://www.brecht.be/node/3394. 
Hiervoor is geen handtekening nodig. Extra bijlagen kunnen toegevoegd worden. Bij het indienen van het 
online document ontvangt men een ontvangstmelding als ook een link naar het ingevulde formulier.  
 
Noodhulp Nepal 
 
Geert stelt voor om het volledige bedrag (1.500 euro) van ‘ontwikkelingshulp / hulp aan het buitenland’ te 
schenken aan Shangrila Home in Nepal, een tehuis voor straatkinderen in Kathmandu. Het tehuis zorgt 
voor de opvang en/of opleiding van meer dan 100 kinderen en jongvolwassenen. Ze krijgen onderdak, 
eten, onderwijs en veel zorg van alle vrijwilligers ter plaatse. 
Het HOME heeft plaatselijke medewerkers in dienst genomen om de dagelijkse werking optimaal te laten 
draaien. De kinderen worden begeleid door onbetaalde vrijwilligers, die enkel kost en inwoon aangeboden 
worden. Naast studie is de zoektocht naar een vak één van de taken van Shangrila Home. Om zo de 
jongeren op weg te helpen op de arbeidsmarkt en het straatleven vaarwel te kunnen zeggen. 
 
Alle kinderen, het personeel en de vrijwilligers zijn ongedeerd na de aardbeving. Het gebouw van Shangrila 
Home is echter onbewoonbaar.  De ex-straatkinderen staan weer op straat.  Ondertussen zijn 40 van hen 
opgevangen door een bevriende organisatie die hen tijdelijk onderdak zal geven. Een kindvriendelijk en 
aardbevingbestendig huis wordt gebouwd, mede dankzij de giften van het Noorden.  
 
 

6. Werkgroep: trekkersgroep Fairtrade  
a. Feeeest in het park: zaterdag 11 juli i.s.m. Wereldwinkel!  

 

 
 
Cultureel evenement 2016: parkhappening samen met GROS?  
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7. Activiteiten 
a. voorbije activiteiten 

1. 26/4: Fairtrade Fietslus (Eco Cyclo)  
2. 18/5: interradenoverleg  
3. 21/5: lezing India + viering 5 jaar GROS  

195 euro dat integraal naar project Side by Side gaat, project ‘gezondheidszorg’.  
Iedereen zeer enthousiast over geslaagde avond!  

4. 28/5: film ‘My Sweet Pepperland’: ondanks lage opkomst, toch gezellige avond en 
mooie film.  
 

b. geplande activiteiten  
1. donderdag 17/09: film: The Amazing Catfish, GC, 20 uur 
2. 17/08: ATV (met eigen stoeltje)  
3. vrijdag 18 maart 2016: film GROS, binnen kader ‘Ciné Horizon’, i.s.m. MOOOV en 

provincie Antwerpen: DUKHTAR (meer info volgt) 
 

8. Varia  
Burgemeester informeert naar specifieke vragen vanuit de GROS aan het bestuur. Voorzitter antwoordt dat het krediet 
‘ontwikkelingssamenwerking’ beschikbaar is en voldoende. Meer subsidie is niet mogelijk, wegens besparing, maar is 
geen probleem. 
 
De werking van de GROS blijft te onbekend voor de bevolking van Brecht. Kris informeert tijdens scholenoverleg van 
oktober naar Noord-Zuid thema’s waar scholen aan willen werken, samenwerking met GROS is steeds mogelijk.  
Mogelijkheid om ‘Wereldwaterdag’ te koppelen aan project van Jef Boden. Maria maakte vorig jaar het project ‘Kleur 
Bekennen’ van de provincie bekend binnen de scholen. Kris informeert hier ook achter.  
 

9. Volgende vergadering  
Dinsdag 13 oktober 2015  
 

 
 


