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1) Goedkeuring verslag 15 mei 2017
Verslag wordt goedgekeurd.
Interradenoverleg 4 oktober 2017
De vraag werd gesteld aan het gemeentebestuur om opnieuw een vrijwilligersfeest te organiseren als bedanking
voor de Brechtse vrijwilligers. Het college is hiermee akkoord mits dit vroeg genoeg in 2018 georganiseerd wordt. De
administratie is gestart met de praktische uitwerking, maar stootte al snel op enkele fundamentele vragen:
- wie zijn de Brechtse vrijwilligers?
- worden al deze Brechtse vrijwilligers uitgenodigd of wordt er een selectie gemaakt?
- ontvangen deze vrijwilligers reeds een vergoeding?
De administratie heeft vervolgens de vraagstelling verruimd en een werkgroep rond vrijwilligers opgericht waarbij het
doel is om binnen de gemeente en het OCMW de werking met vrijwilligers te uniformiseren (contract, vergoeding,
verzekering, bedanking, …). In een eerste stap gaan we de vrijwilligers opdelen in categorieën (permanente vrijwilliger,
ad hoc vrijwilligers, ...) en vervolgens bekijken welke contract, verzekering, vergoeding, bedanking, … hieraan
gekoppeld kan worden. Tweede stap is te bekijken of we een feest organiseren en welke vrijwilligers hier dan voor
uitgenodigd worden.
De deelnemers aan het interradenoverleg zijn akkoord om geen feest organiseren omdat er bij selectie van de
uitgenodigden mensen uit de boot zullen vallen. Er zijn wel enkele andere ideeën om de vrijwilligers te bedanken:
- gemeente zet jaarlijks een bedrag per vrijwilliger opzij en schenkt dit aan een goed doel in de gemeente;
- adviesraden organiseren bedankingsmoment (gebeurt reeds bij sommige raden) en ontvangen hiervoor
een bijdrage van de gemeente.

2) Voorstelling projecten + advies subsidie
Steven De Backer – O.C. Clara Fey
Dit jaar vraagt Fracarita Belgium aandacht voor het lot van jongeren met epilepsie in Afrika. Vaak moeten ze
opboksen tegen heel wat vooroordelen en misverstanden: epilepsie is een straf voor een zonde die ze hebben
begaan, mensen met epilepsie zijn bezeten door boze geesten, vervloekt, besmettelijk, ... "blijf uit hun buurt!". Ze
schamen zich en komen niet meer buiten... Toch kunnen de meeste mensen met epilepsie een perfect normaal leven
leiden. Met medicatie kunnen de aanvallen meestal onderdrukt worden. Mensen kunnen opnieuw werken, studeren,
een gezin stichten ... een echte toekomst uitbouwen! Want epilepsie is een medisch te behandelen aandoening, meer
niet.
Via http://zuidactie.wixsite.com/stanislas kan je het filmpje raadplegen.
Thomas Opgenhaffen (actief binnen Rode Kruis Sint-Job-In-‘t-Goor / internationaal) – Hyderabad Cleft Society HCS
In India worden jaarlijks +/- 35.000 kinderen geboren met een open gehemelte of een hazenlip. Ze worden
gestigmatiseerd omwille van hun uiterlijk. De kosten voor een operatie zijn vaak niet te dragen door de familie.
Het project wil de operatie kosteloos aanbieden, waarbij een medisch team het kind verder helpt (chirurg, logopedist,
verpleegkundigen, …). De HCS is geregistreerd als een NON profit organisatie.
Humanitaire actie / rampen: de vergadering adviseert om de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh te steunen die
vluchten voor de genocide in Myanmar (Birma). De gift gebeurt via Plan International.
Plan International België streeft naar een wereld waar alle kinderen, meisjes én jongens, de kans krijgen om naar
school te gaan, zelf keuzes te maken over hun lichaam en leven, deelnemen aan beslissingen die voor hen belangrijk
zijn en zich ontplooien vrij van angst en geweld.
PowerPoint in bijlage > voorstelling projecten
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3) Omgevingsanalyse + integratie Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
De leden van de GROS kiezen elk 2 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en denken na over mogelijke
acties voor het gemeentebestuur. Onderstaande doelstellingen vormen de top 5 (en 6) van de GROS.
Doelstelling 1: beëindig de armoede overal en in al haar vormen
*projecten in het Zuiden blijven steunen
*blijvende ondersteuning Welzijnsschakels
*logistieke ondersteuning aan de verenigingen waar armen het woord nemen
*locatie voor deze verenigingen
*opsporen van personen in armoede
*toeleiding tot OCMW = buddy voor gezinnen / personen in gezinnen (vluchtelingen)
*nieuwe armoede (cijfers omgevingsanalyse 3.500 alleenstaanden)
*weinig opvanglocaties voor alleenstaanden (betaalbaar)
Doelstelling 4: kwaliteitsvol onderwijs
*linken leggen met onderwijs in andere landen, om kinderen van Brecht te sensibiliseren over de toestand
in andere landen
*uitwisselingsprogramma’s over de ganse school
*ondersteunen vanuit de gemeente
*ondersteuning van onderwijs aan vluchtelingen (cfr. subsidie vluchtelingenproblematiek)
*erkenning van diploma’s wereldwijd
*gelijke kansen voor elke leerling, ondanks het diploma (laaggeschoolden) – kinderen worden te vaak
gecategoriseerd in rijtjes
Doelstelling 6: schoon water of sanitair
*een aantal projecten die momenteel door de GROS worden gesteund (India sanitair, waterputten Brazilië)
Doelstelling 8: eerlijke werk en economische groei
*gelijke kansen en gelijk loon voor allochtonen en autochtonen
*eerlijke kleren (productie) – eerlijke handel – eerlijke productie
*sensibilisering blijft belangrijk + steun bieden als gemeente aan organisaties + als gemeente zelf het
goede voorbeeld geven
Doelstelling 10: ongelijkheid terugdringen
*gelijk loon voor iedereen
Doelstelling 12: verantwoorde consumptie en productie
*duurzame productie stimuleren en ondersteunen
*Fairtrade gemeente
4) Kalender
*infoavond 11.11.11
Thema = migratie
65.000.000 mensen zijn op de vlucht, 86 % verblijft in ontwikkelings- conflictgebieden
Kris bekijkt of we verder kunnen met dit thema in 2018
*infoavond Incofin: woensdag 13 december (samenwerking GROS en Davidsfonds) – Maria Middelares
Incofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden, die aangepaste
financiële diensten aanbieden aan kleine ondernemingen. Hierbij streven ze een grote sociale meerwaarde na
met als doel ondernemende mensen op weg te helpen om zelf aan de slag te gaan en hun
levensomstandigheden te verbeteren. In de 25 jaar sedert haar ontstaan is Incofin cvso een bekende speler
geworden in de wereld van microfinanciering. In 2016 investeerde Incofin cvso in 27 landen, waar de
traditionele banken afwezig blijven. Via 49 microfinancieringsinstellingen bereikt het fonds 3.394.698 microondernemers, waarvan 73% vrouwen zijn, en heeft zo een sociale impact tot in de verste uithoeken van de
wereld.
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Wilt u ook weten hoe Incofin het verschil maakt van kleine koffieboeren in Colombia tot de wederopbouw van
Oost-Timor? Kom dan naar de voorstelling gegeven door dhr. Loïc De Cannière, managing director van
Incofin, op woensdag 13 december om 20u in de refter (ingang Kapelweg - Toekomstlaan) van Maria
Middelares, Hoge Baan 2, te Sint-Job-in-'t-Goor.
De organisatie gebeurt door GROS Brecht in samenwerking met het Davidsfonds van Sint-Job-in-‘t-Goor.
5) Kasverslag
3.179,44 euro
6) Volgende vergadering
dinsdag 6 maart 2018
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