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 agenda    verslag Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

vergaderdatum: 14 maart 2022  
voorzitter: Geert Debeerst 

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

Marilou Winters - penningmeester + Rode Kruis SJ 
Martine Baels - bestuur + Wereldwinkel + project Chili  
Staf Ghysebrechts - project Good life center Chiangrai 
Theo Herrijgers – Twinkling Stars  
Edith Van den Hoeck – studente inleefreis  
Piet De Preter - actiegroep Rosa Vos 
Victor Willems - O.C. Clara Fey (Fracarita Belgium) 
Lieve Vermeiren – actiegroep Kokou  
Issa Barboza - project HBI vzw 
Maria Verheyen – Broederlijk Delen + 11.11.11. 
Maurice Nwachukwu - Stichting Nigerian Terminal One ism AUE 
Kris Van Dijck - consulente welzijn  

afwezig met 
kennisgeving: 

 
Luc Aerts - schepen  
Steve Lambrechts – Light For The World  
Rudy Van Berlamont – Light For The World  
Reinhilde Switser – Twinkling Stars  
Micheline Berckx – Twinkling Stars  
 

1) Goedkeuring verslag 26 oktober 2021  

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

2) Huishoudelijk reglement  

Het aangepaste HR wordt overlopen. De vergadering heeft geen verdere opmerkingen.  

3) Kasverslag  

In 2021 werden enkel bankkosten aangerekend; 36,75 euro.  
Huidig saldo = 4.102,55 euro. 
Er werd 525 euro (75 % van 700 euro) betaald door de gemeente als werkingstoelage. Dit is een 
voorschot. Na bewijs van de activiteiten, bestaat de mogelijkheid om de resterende 25 % nog te 
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ontvangen wanneer rekeningen worden bezorgd aan het lokaal bestuur. De vergadering vindt deze 
werkwijze veel werk. Het is niet altijd evident om voorafgaandelijk aan een werkingsjaar aan te 
geven wat de plannen gaan zijn en hoeveel activiteiten zo gedetailleerd gaan kosten en zullen 
opbrengen aan inkomgelden. Huidige manier van werken impliceert ook dat er van de adviesraad 
verwacht wordt om 25% van de kosten zelf voor te schieten wanneer het budget gerealiseerd wordt. 
Ook wanneer kosten reeds betaald moeten worden vooraleer over de inkomsten te beschikken 
dreigt de adviesraad deze zelf te moeten voorschieten. De voorzitter is van mening dat de 
gemeente zich extra werk op de hals haalt. Het lijkt hem logischer dat de rekeningen en facturen 
achteraf worden gecontroleerd. 
 

4) Presentatie project Chili – Martine Baels  
 
Martine Baels stelt haar project voor. Link: 
https://drive.google.com/file/d/18USNEcpjOUvmv6UhbxV4IQT8gg-FX269/view?usp=sharing 
 

5) Inleefreis Edith Van den Hoek – Tanzania  
 
Edith Van den Hoek kreeg in 2020 een toelage van 150 euro voor haar stage vanuit de opleiding 
kleuteronderwijs. Aan de hand van een presentatie geeft ze de vergadering een korte voorstelling 
over haar verblijf en stage in Tanzania.  
Link: https://drive.google.com/file/d/18tmMVpkkE4F_pICRDhsfOe6OgcjxoOzR/view?usp=sharing  
 

6) Fairtrade: Ecowijzer  
 
De gemeenten Brecht, Essen, Kalmthout, Stabroek en Wuustwezel hebben, 
als FairTradeGemeenten, de handen in elkaar geslagen om een handige, digitale versie van de 
bekende Ecowijzer te geven. Je kan als consument in deze gids gericht op zoek gaan naar de 
verkooppunten van lokale, biologische, eerlijke en duurzame producten. De Ecowijzer leidt je 
langs de ecolabels, somt de voordelen op en legt het accent van de voorgestelde producten bloot. 
Op die manier willen de gemeenten je warm maken voor de enorme voordelen die deze producten 
bieden. 
 
www.ecowijzer.be of via Instagram: ecowijzer  
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7) Noodhulp Oekraïne  
 
Het voorzien van opvang en huisvesting voor de Oekraïners die in ons land en gemeente 
aankomen, is voor de gemeente op dit moment de grootste prioriteit. Twee appartementen boven 
Unic op de Gemeenteplaats en de pastorij in Overbroek bleken op korte termijn goede locaties 
om mensen te huisvesten. Op donderdag 10 maart 2022 installeerde de gemeente 17 
Oekraïners in de appartementen boven Unic, onder begeleiding van twee tolken. Er is in Brecht 
momenteel weet van 20 volwassenen en 20 kinderen die daarbovenop ook op ons grondgebied 
verblijven.  

Naast het voorzien van opvang in gemeentelijke infrastructuur, heeft Brecht ook ingespeeld 
op de hashtag #plekvrij die gelanceerd werd. Brecht heeft de sociale media ingezet om van 
aan de inwoners te horen wie een plek vrij heeft voor de opvang van de vluchtelingen. Meer 
dan 40 Brechtenaars bieden een opvangplaats aan. Na een oproep naar tolken Russisch en 
Oekraïens boden zich bovendien meer dan 10 kandidaten aan.  

De gemeente is in contact met een ontwikkelaar die eigenaar is van een aantal lege panden 
en werden er contacten gelegd met de sociale huisvestingsmaatschappijen om te bekijken 
welke woningen op ons grondgebied vrij zijn en gebruikt kunnen worden als opvangplaats. 
De mogelijkheden daarvan worden eerstdaags onderzocht. 

De gemeente Brecht opent een rekeningnummer waarop alle vrijwillige giften van inwoners 
welkom zijn: BE27 0910 2257 6373 (Noodhulp Brecht). Alle giften worden gebruikt voor de 
opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.  

Een gratis 0800-nummer werd geactiveerd voor mensen met vragen. In een gezamenlijke 
Sharepoint wordt alle informatie gedeeld tussen de crisiscel en de sociale dienst.  

De sociale dienst fungeert als eerste aanspreekpunt voor de begeleiding van deze 
vluchtelingen. Als tijdelijk ontheemden hebben zij recht op een equivalent leefloon, 
mutualiteit… De administratieve formaliteiten die hierbij komen kijken, worden opgevolgd 
door de sociale dienst. Ook de continuïteit van hun dienstverlening moet uiteraard ook in 
deze tijden met bijvoorbeeld stijgende energieprijzen gegarandeerd blijven. 

Ook de scholen in Brecht zullen een cruciale rol spelen. Ondertussen vond reeds een 
scholenoverleg plaats met alle Brechtse scholen, in aanwezigheid van vertegenwoordiging 
van de buitenschoolse opvang en de dienst onthaalouders. De vrije plaatsen op elke school 
werden in kaart gebracht. De intenties om te helpen zijn groot, maar ook de bezorgdheden 
werden uitgesproken. Het aanleren van de Nederlandse taal is bijvoorbeeld belangrijk om de 
kinderen en de ouders zich zo snel mogelijk in onze gemeente te laten thuis voelen en een 
zekere mate van zelfstandigheid te laten ontwikkelen. De ouders begeleiden en hen de juiste 
informatie te bezorgen vanuit de school, kunnen we niet zelfstandig. Ook hier zullen we 
beroep moeten doen op tolken die informatiebrieven kunnen opmaken en contacten tussen 
de school en de ouders kunnen faciliteren. 

De vergadering wenst graag 2.000 euro van het budget ‘humanitaire acties en rampen’ 
te storten op het rekeningnummer ‘Noodhulp Brecht’. Zo is de GROS zeker dat deze 
centen zullen gaan naar de Oekraïners die hier in Brecht (zullen) verblijven.  
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8) Activiteiten 

a) Lezing Samuel Helsen: donderdag 21 april 2022 

i. Affiches en flyers worden aan de vergadering ter beschikking 
gesteld. De leden worden uitgenodigd hiervoor publiciteit te maken 
en zichzelf in te schrijven via ticketgang Brecht.  
Kris zal affiches en flyers uitdelen via de gemeenteronde. 

b) Chocoladeproeverij Wereldwinkel 

i. Wanneer moeten de teksten binnen voor brochure CULTUUR? 
Kris informeert bij dienst cultuur  

ii. Locatie, max. 25 personen >> de Kapel in Brecht  

iii. Kostprijs (verder te bespreken met Martine)   

iv. Publicatie nodig in Brechts Nieuws?  

c) Chocolade verkoop: Maria Verheyen en Ludo Boden – opbrengst 300 euro (actie 
11.11.11.) 

d) Damiaanactie: ophaling in de kerk + verkoop van stiften: 700 euro  

e) Vorming ‘een sterk financieel plan schrijf je zo’: zie bijlage  

f) Tentoonstelling Staf Ghysebrechts – schilderijen t.v.v. VZW Fatimacenter  

- Galerie ‘Expo 38’ 

- Begijnhof 38 – Hoogstraten  

- 29 – 30 april + 1 mei 2022 / 13 – 18 uur  

- Meer info: staf.ghysebrechts@skynet.be   

9) Volgende vergaderingen  

- dinsdag 21 juni 2022, 19.30 uur @ GC Jan van der Noot 

- maandag 17 oktober 2022, 19.30 uur  

10) Varia  

a. Broederlijk Delen (Maria Verheyen): koffiestop is niet doorgegaan wegens corona. In 
plaats van de koffiestop is er een fietstocht in Kalmthout om duurzame landbouw 
bekend te maken voor een project in Senegal en Colombia. Maria vraagt of de 
gemeente wil sponsoren voor een bedrag van 300 euro. 

Sponsoring voor individuele deelname aan benefietacties is niet opgenomen in het 
subsidiereglement. Het staat Broederlijk Delen, net als elke andere ngo, steeds vrij 
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om conform de aanvraagprocedure en toekenningsvoorwaarden een 
aanvraagformulier gemeentelijke toelage ontwikkelingssamenwerking in te vullen. 

b. Evaluatieformulieren omzetten naar 2021 + nieuwe aanvraagformulieren voor 2022: 
zie bijlage  


