Vergadering GROS

Verslag vergadering 4 – 30 augustus 2019
Aanwezig
Sien Van Boven, Hendrik De Lange, Anniek Decock, Laureys Bart, Diane Van de Sompel,
Walter Vlassenbroeck, Philippe Van Petegem, Lieve Van Lancker, Cleo Veireman, Emeliek
Garriau, Robin Vandendaele.
Verontschuldigd
Ria Coussens, Arlette Bah, Marc Claeys, Jan Milh, Hilde Goossens, Isabel Danneels, Tine
Vandewalle, Marc Lagaert, Hilde Vande Velde, Dirk Vanroose, Paul Logghe, Mariska Samyn
Afwezig
-

1. Voorstelling inleefreis
Robin Vandendaele kwam toelichting geven over zijn stage in Shangai. Meer info op zijn blog:

http://robininshanghai.blogspot.com/
2. Verslag vergadering 3 - 18 juni 2019
Geen opmerkingen meer op het verslag.
3. Opvolgen Fairtrade campagne
Nog geen feedback van Fairometer: https://enquete.fairometer.be/gemeente/de-pinte/
FT pakket besteld: 1 grote vlag, 2 vlaggenlijnen, 250 massafolders met basisinfo, 25 stickers,
5 raamstickers, 250 sleutelring
10 jaar Fairtradegemeente:
 Fairtrade fiets en sneukeltoer langsheen de partners met opdrachtenkaart waarmee je
individueel op pad kan. De kaart kan worden ingeruild tg prijs. Voorstel naam
(h)eerlijke fietstocht.
 Fairtrade partners worden uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie en bedankt. Glaasje
FT cava schenken?
 Lezing over eerlijke handel in de bib met boekentafel
 Wereldwinkel zet het 10 jarig bestaan in de kijker op de geschenkenbeurs. Idee is om
een quiz ineen te steken.
Later nog op te volgen:
 FT op school (schooloverleg in september wordt bijgewoond door Sien)
 FT op vrijwilligersfeest (mailen naar vrije tijd)
 FT in pakket nieuwe inwoners
 Oplijsten partners van het eerste uur
 Chocoladeworkshop Zevergem

4. Braderie
8 september van 10u tot 18u.
Sappentrapper komt in de GROS tent (6m). We delen de folder van de GROS uit
Hendrik kan een tent regelen. Alle leden kunnen hun eigen info en materiaal hier ook in
plaatsen. We doen een oproep op de stand te bemannen.
Idee voor volgend jaar: Bandjes maken met stempels ‘vrede’ (zie pax christi).

5. Week van de duurzame gemeente/wereldweek
VAN 18-25 SEPTEMBER nav 4de verjaardag van AGENDA 2030 (SDG’s)
In De





Pinte
12-17/9 Workshops Djapo bij de 6de leerjaren
18/9 Bandenspanningsactie 13u-16u30
19/9 Infoavond particulier autodelen
20/9 Slotmoment wereldweek en zingen voor vrede en een betere wereld.

SLOTMOMENT
13u30-14u00: Leerlingen van de zesde leerjaren van de lagere scholen (ikv de Wereldweek)
en eerste jaars Erasmus (ikv vak Burgerschap en Global Strike), bewoners WZC wandelen
naar het gemeenteplein.
14u00-14u15: Samen zingen we 'voor een betere wereld' het Vredeslied. Dit wordt begeleid
en de tekst wordt ter plaatse uitgedeeld.
14u15-14u45: Leerlingen overhandigen hun manifesten/kunstwerkjes met wensen aan het
bestuur onder begeleiding van vzw de Wensmens.
Boekentip: Grijp de macht, zo kan je de wereld verbeteren.

6. 11.11.11 Campagne
Dit jaar gaan we met de campagne naar het hart van 11.11.11: we zetten changemakers
wereldwijd op een voetstuk. Waarom? Omdat ze meer dan ooit onder druk staan en meer dan
ooit nodig zijn om verandering te brengen.
Passy verdedigt met haar organisatie Aidprofen vrouwenrechten in Congo. Red is met ICSC
pleitbezorger voor een doortastend klimaatbeleid in de Filipijnen en wereldwijd. Met Radio
Maendeleo geeft Thaïs Congolezen een stem. Esperanza strijdt met Acción Ecológica tegen
petroleumontginning in de Amazone. Awad geeft met Totol Syriërs weer een
toekomstperspectief in het verwoeste Raqqa. Deze krachtige bewegingen en de mensen die
hen sterk maken, zetten we dit jaar in de schijnwerpers.
Changemakers streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats
krijgt. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid,
klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals en ga zo maar door. Maar het wordt
hen moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de vrijheid voor meningsuiting onder druk te staan.
Net daarom zijn deze changemakers belangrijker dan ooit en voeren wij campagne.

WAT KAN JIJ DOEN?
ONTDEK HOOPVOLLE VERHALEN VAN CHANGEMAKERS WERELDWIJD
Lees hun verhaal op www.11.be/changemakers .
STEUN ONZE CHANGEMAKERS
11.11.11 en haar leden steunen changemakers in hun strijd voor een duurzame en leefbare
toekomst. Steun tijdens de campagneweek van 1 tot 11 november onze 20.000 vrijwilligers
die geld inzamelen voor 11.11.11. Of stort een bijdrage op BE30 0000 0000 1111 of via
www.11.be/steunen.

7. Uitnodiging voorstelling ontwerp MJP
Maandagavond 21 oktober 2019 OCP
Voorstelling en toelichting bij het ontwerp MJP
Bespreking MJP per adviesraad
Suggesties kunnen nog doorgegeven worden tot 1 oktober

8. Nieuwe vertegenwoordiger ACV
Antoine Van Nieuwenhuyze wordt vervangen door Paul Logghe.

9. Allerlei
-

-

Tentoonstelling van Amnesty komt naar de bib. Cartoons over mensenrechten en
persvrijheid van 15/11 tot 2/12. Gezamenlijk schrijfmoment op zaterdag voormiddag
23/11.
Vluchtelingenwerking De Pinte: 7 alleenstaande mannen uit De Blijpoel wel onlangs
betrokken bij het petanquetornooi, Zeverrock en de mis
In februari 2020 gaat de themareeks duurzaam en sociaal door in De Pinte. Dit is een
organisatie van Davidsfonds in samenwerking met de GROS
4/2/2020: Tine Hens: wat is sociaal klimaatbeleid
11/2/2020: Suzy Serneels: hoe duurzaam is ons voedsel
18/2: Eva Verraes: Is sociaal circulair ondernemen ook duurzaam ondernemen

10. Activiteiten kalender
18-25 september
Vrijdag 20 september
Zaterdag 21 september
2-12 oktober
Vrijdag 4 oktober
Zaterdag 5 oktober
12 oktober
Vrijdag 18 oktober
Zaterdag 26 oktober
15-30 november
Zondag 17 november

Week van de duurzame gemeente
Slotmoment Wereldweek + zingen voor Vrede
Dag van de Vrede
week van de Fairtrade
Franciscan Call 4 peace: wereldwijd de klokken luiden
Festival van Vlaanderen
Ruil voor een gratis reep Oxfam chocolade, OWW De Pinte
Muziekoptreden hans mortelmans in het OCP tvv 11.11.11
Coming to Gabon, Veldblomme
Cartoonexpo Human Rights in de bib
Nona Maaltijd

Donderdag 21 november
Zaterdag 23 november
30 nov.- 1 dec.
Februari 2020

Wat Nu infoavond met Pieter Boussemaere-10 klimaatacties
Amnesty schrijfactie in de Bib
Geschenkenbeurs
Davidsfonds ism GROS: themareeks duurzaam en sociaal

Data volgende vergaderingen 2019:
 Dinsdag 15/10/2019
 Dinsdag 10/12/2019

Volgende vergadering GROS: Dinsdag 15 oktober om 20u (Raadzaal).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

