
 
 
 

VERGADERING 

 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

vergaderdatum: 21 oktober 2014  
voorzitter: Geert Debeerst 

verslaggever: Véronique Willems  
aanwezig: Geert Debeerst – voorzitter GROS 

Maria Verheyen – bestuurslid GROS, Broederlijk Delen SJ  
Marilou Winters- penningmeester GROS, Rode Kruis SJ 
Cecilia Floren – project Jef Floren 
Lieve Vermeiren – Actiegroep Kokou 
Piet Depreter – Actiegroep Rosa Vos 
Issa Barboza -  Vertegenwoordiger actiegroep HBI Togo 
Noémie Luyts - project Northern Uganda Village Health Outreach Project  
Ruben Baumer – project Social Entrepreneurship / Academics For Development  
Jos Matheeussen – schepen 
Véronique Willems - vervangend welzijnsconsulente 

Afwezig met kennisgeving: Jean Schooffs – actiegroep Anna Schooffs 
Leo De Beuckelaer – project Broederlijk delen. 
Hugo Van Herbruggen – trekkersgroep Fairtrade 
Els d’ Hont – Actiegroep pater Damen  

  
1) Verwelkoming 

Geert verwelkomt de aanwezigen.  
 

2) Goedkeuring en opvolging verslag vergadering 19/05/2014.  
 Verslag wordt goedgekeurd.  
 

3) Post:  
a. “Mensenrechten verdedig je met vuur” – Amnesty international. Tijdens maand december zal 

gemeente Brecht een banner ophangen rond deze actie. De bibliotheek zal ook zijn bijdrage doen 
door boeken van bepaalde schrijvers uit de rekken te bannen voor een bepaald aantal weken. 

b. “Aan de zijlijn? Rwanda door de ogen van de diplomaat, de wetenschapper, de activist en de 
hulpverlener.” Donderdag 30 oktober 2014 – door provincie Antwerpen.  

c. Debating Development: 7/10/2014 tot 2/12/2014 – door UA. 
 

4) Voorstelling projecten 
 

a. Bouw sanitair klaslokaal HBI: Issa overloopt het afgelopen project waarbij sanitair voorzien werd in 
scholen.  Verder zal hij geen aanvraag doen dit jaar wegens herstructurering van de organisatie. De 
foto’s van afgelopen project worden getoond op “Burgemeester kooktB duurzaam” op zondag 23 
november.  
 

b. Social Entrepreneurship / Academics For Development: Ruben geeft een uiteenzetting over het 
project (energie).  

 
c. Northern Uganda Village Health Outreach Project. Noémie toont aan de hand van een zelfgemaakt 

filmpje het project in Uganda.  
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5) Subsidies 

 
Alle ingediende projecten worden positief geadviseerd ter subsidiëring.  
 

a. Projecten / Zuidwerking: 
 

ZUIDWERKING  

naam vereniging contactpersoon 
kostprijs 
project effectieve subsidie 

Anna Schooffs Jean Schooffs € 2 800 € 2 400 

Jef Floren Cecilia Floren € 3 000 € 2 400 

Rosa Dos Ventos Piet De Preter € 5 038,33 € 2 400 

Pater Damen Els D'Hondt € 8 000 € 2 400 

Kokou Tona Lieve Vermeiren € 3 000 € 2 400 

Broederlijk Delen Leo De Beuckelaer € 15  131, 70 € 2 400 

HBI vzw Issa Barboza - - 

Northern Uganda Village 
Health Outreach Project Noémie Luyts € 450 

Social Entrepreneurship 
/Academics For 
Development Ruben Bäumer € 150 

___________________________________ 

€ 15 000 

 
De projecten van Noémie en Ruben werden reeds uitbetaald. Hierdoor was er een budget over van 14 400 euro om te 
verdelen aan organisaties die subsidie aanvragen. Uiteindelijk hebben zes organisaties een subsidie aangevraagd. 
Elke organisatie krijgt 2 400 euro om hun project vorm te geven.  
 

b. Noordwerking 
 

Dit jaar werden er geen aanvragen voor Noordwerking ingediend.  
 

c. Gastgezinnen:  
 

Gastgezin  

   
Beirnaert – Verhoeven  -  € 150 

Vermeiren Greet  -  € 150 

    € 300 

 
Twee gezinnen hebben dit jaar een aanvraag ingediend. Gezien de periode van opvang langer dan 10 dagen was, zal 
elk gezin 150 euro krijgen.  
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d. Rampen / humanitaire acties: strijd tegen Ebola; Rode Kruis.  

 
 

Noordhulp/humanitaire acties  

naam vereniging contactpersoon kostprijs project effectieve subsidie  

Rode Kruis Vlaanderen Internationaal – Ebola    € 1 500  

 
Er is gekozen om dit jaar tot één organisatie te richten. Er werd gekozen voor Rode Kruis Vlaanderen Internationaal 
om zich te richten tot de strijd tegen Ebola.  
 
 

6) Fairtrade 
 

a. Fairlicous (artikel) 
 

Fairlicious, de echte smaak van lokale, Fairtrade en biologische producten! Naar aanleiding van de Week van de 
Fairtrade, kan je de hele maand oktober in verschillende horecazaken in de gemeenten Brecht, Essen en Wuustwezel 
genieten van enkele over(h)eerlijke gerechtjes. Deelnemende zaken bieden een menu of broodje aan waarin lokale, 
biologische en Fairtrade producten zijn verwerkt. Maak samen met de horeca het verschil en kies voor Fairlicious! Zin 
in al dit lekkers? Vul onderstaande kortingsbon in en maak kans op een biomand in elke gemeente. Geniet van een 
korting t.w.v. 0,50 euro voor een broodje of 2,5 euro voor een menu.  Op de gemeentelijke website vind je een 
uitgebreid overzicht welke gerechtjes deze horecazaken aanbieden. Je kan uiteraard ook gaan proeven in de 
deelnemende horecazaken in Wuustwezel en Essen.  
 
De actie is nu nog lopende. Wanneer de maand oktober voorbij is, zal er meer informatie gegeven kunnen worden of 
het al dan niet een succes was. Indien het geen succes gekend heeft, zal de actie niet meer hernomen worden in 
2015. 

 
b. Zondag 23 november: “Week van de Smaak, de burgemeester kooktB duurzaam.” 

 
Het thema dit jaar is duurzaam. Hierbij worden zoveel mogelijk lokale en/of biologische en/of fairtradeproducten 

gebruikt in het gerecht. Dit wordt ook bekend gemaakt aan de proevers.  

Op maandag 3 november 2014 zal een startvergadering plaatsvinden waar alles overlopen zal worden wie wat nodig 

heeft. Piet de Preter, Cecilia Floren en Issa Barboza zullen zeker aanwezig zijn.  Zij kunnen hun foto’s tonen over de 

lopende projecten. Lieve Vermeiren kan zelf niet aanwezig zijn, maar zal via Issa de foto’s meegeven om het project 

van Tona te tonen.  

 
c. Herbevestiging FairtradeGemeente: 

 
Op het einde van het jaar vindt een evaluatiemoment/ een vooruitblik plaats. Dit is een moment om te evalueren hoe 
gemeente Brecht bezig geweest is in 2014 en om na te denken over 2015. Het is moment van reflectie en om 
ervaringen uit te wisselen. 
De eerste fase hierin is de voorbereiding. Hierbij wordt er nagedacht over de volgende vragen die achtereenvolgens 
opgesomd zullen worden. Deze antwoorden worden op donderdag 20 november tijdens de regionale uitwisseling 
besproken met de andere gemeentes.  
  

1. Wat gaat er goed in je gemeente m.b.t. de FTG campagne? 
- De Oxfam wereld winkel draait goed.  
- De Oxfamproducten verschijnen alsook in andere winkels. Bijvoorbeeld Delhaize in Sint Job maakt werk 

door een standje uit te werken om bananen te promoten. Ook aan de  kassa wordt promotie gemaakt 
rond oxfam. 
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- De vraag begint meer van het de bevolking te komen.  
 

2. Wat gaat er minder goed in je gemeente m.b.t. de FTG campagne? 
- De zichtbaarheid van Oxfam wereldwinkel is niet goed. Dit zou beter kunnen door een wegwijzer te 

plaatsen of een vlag (Véronique geeft dit door aan secretaris).  
- Veel handelaars doen niet mee; er is meer bekendheid nodig.  

  
3. Welke kansen kan je aangrijpen in 2015 in je gemeente m.b.t. de FTG campagne? 

- Mogelijks kunnen fairtrade producten ook op jaarmarkten verkocht worden zoals in Sin Job of Sint 
Lenaarts.   

 
4. Welke gevaren zie je in 2015 in je gemeente m.b.t. de FTG campagne? 

- Grote winkelketens worden mogelijks als bedreiging gezien.  
 

5. Hoe ga je in 2015 met de campagne aan de slag in je gemeente.  
- Tijdens maand oktober herhalen we mogelijks ‘Fairlicious’ bij succes.  
- ‘Burgemeester kooktB’ wordt in maand november aangehaald.  
- Cultureel event wordt in 2015 nog gepland.  
- Promotie is belangrijk om ook bij kleine verenigingen en buurtcomités bekend te maken (denk aan KVLV, 

Femma, etc.)  
 

7) Activiteiten 
a. Voorbije activiteiten 

 
- 24/04-28/09: Culinaire fietsroutes Noordertuin.  

De Noordertuin van Antwerpen omvat: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel. Er 
werden drie gastronomische dagtochten georganiseerd waarbij op de route 4 culinaire stops voorzien werden 
(voor een prijs van 35 euro). Er waren 83 inschrijvingen waardoor het als een groot succes beschouwd kan 
worden.  

 
- 18/09/2014: Regionaal overleg voor GROSSEN: 

Doel van deze samenkomst is een draagvlakverbreding creëren tussen verschillende gemeentes en 
synergieën opbouwen tussen verschillende netwerken. Op die manier kan een efficiëntere taakverdeling 
opgebouwd worden: door de schaalvergroting staat men sterker en kan men samen activiteiten organiseren.   

 
- 04/10/2014: Noord-Zuid Inspiratiedag.  

Maria verheyen heeft deze dag bijgewoond en vond het zeer interessant. Er werd gestart met een 
komedieshow; de bedoeling was om mensen bewust te maken dat veel personen slachtoffer zijn van 
consumptiemaatschappij.  Daarna werd een bezoek gebracht aan verschillende ‘wereldkamers’: een kamer 
over kinderrechten, schone kleren, etc. Vervolgens kon iedereen een sessie bijwonen; voorbeeld ‘Wereld 
draait door, ook in jou gemeente?’ waarbij gepraat werd over migratie in je eigen gemeente.  

 
- 05/10/2014: 25 jaar GROS Lint – WOSH Koor.  

In Gemeente Lint bestaat GROS reeds 25 jaar. Dit werd gevierd met optreden van WOSH Koor.  
 

b. Geplande activiteiten 
i. Cinehorizon (artikel): 

 
Ciné Horizon en MOOOV tonen eenmaal per maand parels uit het alternatieve filmcircuit. Filmmakers van over heel 
de wereld geven hun eigenzinnige kijk op de samenleving. Iets minder vanzelfsprekend maar zeker zo boeiend.Elke 
film wordt ingeleid door de regisseur, een filmrecensent of een spreker die het thema van de film toelicht. Ciné Horizon 
is een project van MOOOV vzw, Provincie Antwerpen en Bornem, Brecht, Duffel, Essen, Heist-op-Berg, Hoogstraten, 
Kalmthout, Lille, Mechelen, Morstel, Ranst, Putte, Puurs, Westerlo, Wijnegem en Wuustwezel.  
 
In gemeente Brecht zullen op de volgende data films vertoond worden in het Gemeenschapscentrum Jan vander 
Noot:  

1. Donderdag 28 mei 2015 2015: My Sweet Pepper Land 
2. Donderdag 17 september 2015: The Amazing Catfish 
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De flyers worden door de communicatiedienst bezorgd. Hierna worden ze verspreid in Oxfam wereldwinkel, 
bibliotheek, dienstencentrum, tijdens “Burgemeester kooktB duurzaam” etc.  
 
 

ii. Organisatie Culturele activiteit 2015 
 

Er zal  nog verder nagedacht moeten worden wanneer de activiteit zal plaatsvinden en wat de concrete invulling wordt. 
Er wordt gedacht om dansgroep Syrah te laten optreden en een culturele dansperformance te geven. Véronique kijkt 
na wanneer het Gemeenschapscentrum Jan vander Noot vrij is om dan samen met Syrah te bespreken of een 
samenwerking mogelijk is.  
 

8) Datum volgende vergadering: 
17 maart 2015 
 
 


