Vergadering GROS

Verslag vergadering 6 – 10 december 2019
Aanwezig
Sien Van Boven, Hendrik De Lange, Anniek Decock, Hilde Goossens, Magda De Smet, Diane
Van de Sompel, Hilde Vande Velde, Laureys Bart, Emeliek Garriau, Paul Logghe, Lieve Van
Lancker, Cleo Veireman.
Verontschuldigd
Arlette Bah, Marc Claeys, Jan Milh, Tine Vandewalle, Walter Vlassenbroeck, Marc Lagaert, Dirk
Vanroose, Philippe Van Petegem, Mariska Samyn .
Afwezig
Ria Coussens

1. Verslag vergadering 5: 15 oktober 2019
Geen opmerkingen meer op het verslag.

2. Opvolgen Fairtrade campagne
De Wereldwinkel en de trekkersgroep zetten 10 jaar Fairtradegemeente in de kijker op de
geschenkenbeurs met een fotoactie.

Wordt nog bekeken in het kader van 10 jaar Fairtradegemeente :
 (H)eerlijke fietszoektocht met stops bij de partners eventueel met
opdrachtenkaart die kan worden ingeruild tg prijs.
 Lezing over eerlijke handel in de bib met boekentafel.
We doen extra vergaderingen hierover.

Verslag: 23/1/2020 - 10 jaar Fairtrade
We overlopen de lijst met partners en focussen ons op de horeca en winkels waar iets te koop is
om te eten of te drinken.
Hen zullen we betrekken in de fietstocht voor 10 jaar Fairtrade. Lieve gaat naar de LEM-raad, stelt
de nieuwe campagne voor en vraagt hun input. We willen deze actie koppelen aan de 9840-Bon.
Indien ok voor de LEM-raad kunnen we de actie verder uitwerken.
We doen alvast een verdeling wie waar kan langsgaan om te luisteren of ze nog partner zijn en of
ze willen deelnemen aan de route van de fietstocht.
Sien: Dossche, Ponthoeve, Boldershof, Thaleia
Lieve: boeket, van hecke, slagerij de clercq, huis tien, Louis delhaize, vyncke
Anniek: Keltra, Gildenhuis, Spoor 7, Hanssens, Midi, sweet bean
Hendrik: Viteux, klooster
Cleo: 5de kwart (is tijdelijk, 4FT producten opgenomen in nieuwe
Cleo stelt een brief op waarmee we bij de partners kunnen langsgaan.
Dit wordt verder besproken op 17/2 en op 3/3.

3. Evaluatie 11.11.11 campagne
•
•

De Straatverkoop leverde € 2.917 op (Vorig jaar was dat € 2800)
Dit hele bedrag wordt doorgestuurd naar 11 11 11

Helaas is de fototentoonstelling in de bib niet kunnen doorgaan door de waterschade.
De soepmaaltijd voor het personeel, de beeldenstunt, het spel bij Erasmus, de toelichting van
Passy op de 11-viering en de samenwerking met Art-i-Choque voor de kunstwerkjes waren
allemaal zeer geslaagd.

4. Evaluatie WAT NU?!
De lezing ’10 klimaatacties die werken’ van Pieter
Boussemaere was geslaagd. Er trokken een ander
publiek aan.
Voor de WAT NU?! van 2020 komen verschillende
thema’s naar voor: witte onschuld, dekolonisering, verdoken racisme
Enkele namen: Dalila Hermans, Gloria Wekker, Olivia Rutazibwa.
Een website met mogelijke sprekers is ZWIGO: https://zwijgenisgeenoptie.be/gesprekken/
Tegen de volgende GROS schuiven we enkele sprekers naar voor de we zullen contacteren.

5. Hoe gaan we om met de verdeling van noodhulp
Definitie
Noodhulp of humanitaire hulp is hulp aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende
conflicten. Het primaire doel van noodhulp is het redden van levens, het verminderen van
menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid.[1] De hulp
wordt gegeven in acute noodsituaties, zoals rampen, aanslagen, hongersnoden en
overstromingen en aan landen die langdurig in crisis of oorlog verkeren.
Humanitaire noodhulp onderscheidt zich van ontwikkelingshulp: ontwikkelingshulp richt zich
op de aanpak van de onderliggende oorzaken van armoede en crisissituaties.
Noodhulp in De Pinte
1. We gaan akkoord met de definitie zoals hierboven beschreven.
2. We stellen geen eigen criteria maar bekijken de aanvragen die binnenkomen en
gebruiken bovenstaande definitie. Het blijft wel een moeilijk criteria welke noodhulp
acuut is.
3. Welke aanvragen adviseren we? De aanvragen die per brief aan het college gericht
zijn en e-mails. De leden van de GROS kunnen ook zelf voorstellen doen.
4. Moet de vraag van grote organisaties komen? We kunnen een lijst maken met
organisaties die snel noodhulp bieden. Vaak zijn dit grotere organisaties omdat zij
ervaren zijn in het regelen van acute noodhulp.

6. Naamswijziging GROS
•
•

GROS: Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
GRIS: Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit

Het Noord-Zuid verhaal verdwijnt. De mondiale werelddoelen staan nu voorop. We stemmen
en er wordt unaniem voor GRIS gestemd.
We maken nu een logo op.
Nadien worden de banners, documenten, formulieren en reglementen aangepast. Hiervoor
wachten we op de feedback van het college op het advies over de meerjarenplanning en de
adviesraden.

7. Allerlei
-

-

We verwelkomen Paul Logghe van het ACV
Data GROS 2020
•
Dinsdag 3 maart
•
Dinsdag 28 april
•
Dinsdag 9 juni
•
Dinsdag 25 augustus
•
Dinsdag 13 oktober
•
Dinsdag 1 december
Annulering cartoonexpo en schrijfactie Amnesty International (25/11/2020 tem
6/12/2020) door de waterschade in de bib. De actie wordt verplaats naar volgend jaar.
Indienen subsidieaanvragen internationale solidariteit voor eind januari

-

Wereldsolidariteit wordt WSM (We Social Movements)
Scouts en Gidsen Zevergem ondersteunen op 11/1 de campagne van Rikolto in De Pinte
(aan supermarkten en in de dorpskernen)
Stopzetting team Leistreek Damiaanactie: Bart Laureys zet de samenwerking met
Damiaanactie even stop.
Voorstellen (jaar)campagne leden:
•
Broederlijk delen geeft de volgende keer meer toelichting maar kan alvast
meedelen dat men nu minder op landen zal focussen en meer op thema’s.
•
AoH gaat in januari naar Liberia om de nieuwe ziekenpost te bouwen. Ze gaan
kijken wat de huidige situatie is en kijken wat de noden zijn. Er is een nieuwe
samenwerking met een dokter. Op 25 oktober organiseren ze hun eetfestijn in de
Veldblomme.

8. Activiteiten kalender 2020
25-26 januari
Dinsdag 4 februari
Zaterdag 11 januari
Dinsdag 11 februari
Dinsdag 18 februari
Zondag 14 juni
Zondag 25 oktober
Zondag 15 november
Donderdag 19 november

Campagneweekend damiaanactie
Wat is een sociaal klimaatbeleid, Tine Hens
Rikolto campagnedag door Scouts en gidsen
Hoe duurzaam is ons voedsel, Suzy Serneels
Circulair ondernemen, Eva Verraes
Dag van het Park, Scheldevelde
Eetfestijn Acres of Hope
Nona Eetfestijn
WAT NU?! infoavond

Data volgende vergaderingen 2020:
 Dinsdag 3 maart
 Dinsdag 28 april
 Dinsdag 9 juni
 Dinsdag 25 augustus
 Dinsdag 13 oktober
 Dinsdag 1 december

Volgende vergadering GROS: Dinsdag 3 maart om 20u (Raadzaal).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

