Vergadering GRIS

Verslag vergadering 1 – 2 februari 2021
Aanwezig
Ria Coussens, Anniek Decock, Hendrik De Lange, Lieve Van Lancker, Sien Van boven, Diane
Van de Sompel, Tine Vandewalle, Philippe Van Petegem, Bart Laureys, Emeliek Garriau, Marc
Claeys, Mariska Samyn, Nele Vercruysse
Verontschuldigd
Paul Logghe, Hilde Vande Velde
Afwezig
Arlette Bah, Dirk Vanroose, Hilde Goossens, Marc Lagaert, Guy Van Laere

1. Verslag vergadering 1 december 2020- goedkeuring
Wat nu: zoeken naar mensen die rond ontwikkelingssamenwerking bezig zijn: Diaspora. Hoe
hen aanspreken? Kijken hoe we kunnen samenwerken. Ogen op meer diversiteit.
Hen vragen om deel uit te maken aan de GRIS (dit zou de GRIS kunnen verrijken)? Eerst een
babbel met hen aan gaan. (inplannen als er concreet zicht is op activiteiten.)
Waarmee zijn ze bezig? Het idee: kennen wij genoeg wat er in onze gemeente aanwezig is. Er
is sprake van een federatie van diaspora initiatieven? Idee om daar een tijdelijke werkgroep
van te maken voorstellen op de volgende vergadering, eventueel volgen van een vorming
daarrond?
Activiteiten: Aanvraag aan de gemeente moet nog steeds. Bv take away van de voetbal voor
300 personen is een evenement. Gaat dit over een aantal leveringen hoeft dit niet worden
aangevraagd.
Zijn er nu verkopen voorzien?
- Acres of hope: verkopen met Pasen en de ijsjes: voor mensen die het vragen. Geen
grote ruchtbaarheid aan geven.
2. Opvolging Fairtrade campagne
Wat kunnen we doen tijdens corona?
- Lijst van de handelaars bekijken en updaten
- Langsgaan en een brief sturen stellen we nog uit tot er zicht is op beter en als er een
activiteit is waar we dit meteen kunnen aan koppelen.
-

Focus op niet traditionele producten: dit zijn ook de handelaars waar er nog geen
samenwerking mee is.
o Textiel
o Schoonheidsproducten
We gaan hierover informatie verzamelen. Iedereen stuurt zijn informatie door naar
Nele. Zij bundelt alles. Bespreken volgende vergadering.
Als we naar deze handelaars gaan zal het met iets concreet moeten zijn.

-

Nele maakt een lijst op met de handelaars waar kledij verkocht wordt en waar ze met
schoonheidsproducten werken: bv kappers & schoonheidsspecialisten.

Verenigingsleven zullen we ook opnieuw moeten aanspreken om hen aan te sporen om FT
producten aan te kopen.
In april start een nieuwe medewerker bij de gemeente die zich vooral zal focussen op een
aankoopbeleid. Bij het aankoopproces kunnen we een aantal accenten meegeven zoals
duurzaamheid en lokalen aankopen.
Er is ook iemand gestart die zal werken rond/met de lokale economie. Samenwerken met de
gemeente houdt vaak de handelaars tegen omdat er veel regels aan verbonden zijn. Deze
persoon zal deze procedures uitleggen aan de handelaars. Hen warm maken om in te tekenen
voor een samenwerking met de gemeente. Het is in het kader van een Europees project.
Officieel werkt hij voor de provincie en hij zal opereren in 5 gemeenten. Dit geeft ook als
voordeel dat hij de ideeën van deze 5 gemeenten kan delen.
Idee om verder uit te werken: online Kookworkshop
-

Eens kijken wat Ferm al gedaan heeft/doet.
Mogelijke kok: Paul Florizone: vegetarisch. Greenway food. Mariska kent zijn vrouw.
Restaurant keten van vegetarisch eten. Ontwikkelt vegetarische vleesvervangers.
Wat hebben we nodig? Draaiboek uitschrijven. Sien en Nele bekijken dit verder.
Lekker simpel FT koken online  recepten.
Idee: Een aantal workshops organiseren en dan in mei op dag van de FT een
kookworkshop?

3. 10 mondiale uitdagingen
Info mondiale uitdagingen:
De provincie daagt de gemeenten 10 keer uit om in te zetten op lokaal mondiaal beleid. De
gemeente krijgt 1 jaar de tijd om deze 10 uitdagingen tot een goed einde te brengen.
Wat staat nog open/ideeën?
1. Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema
2. Organiseer in het lokaal cultuurcentrum een activiteit rond wereldburgerschap
Diaspora: activiteit dat zij voorstellen? Zij kunnen er over nadenken en uitwerken?
3. De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap
Nele vraagt na bij de Bib wat zij kunnen doen. Bv een kleine activiteit waar we kunnen
sensibiliseren. Een grote vitrine langs de straatkant: misschien in die richting denken? Boeken
in de Bib die ze kunnen doorsturen naar de leden ivm FT?
4. De basisscholen in jullie gemeente organiseren een educatieve activiteit rond een
mondiaal thema:
 Workshop gelukkig 2030 voor de kinderen van het 6e leerjaar.
5. Zorg voor een vaste rubriek in het lokale infoblad rond mondiale thema’s



Elke 2 maanden staat er minstens 1 artikel in het infoblad

6. Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit
binnen de gemeente
 Verenigingen in de kijker in het infoblad? Meer in de verf zetten. Interview?
Voorstelling? Koppelen aan de activiteiten. Broederlijk delen = pasen. 11 11 11
in november.
7. Organiseer een faire markt met een sensibiliserend luik
 Dag van het park?
8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te stimuleren
 Koop lokaal actie
9. Zorg dat minstens 1 extra duurzaam product structureel wordt aangekocht door het
gemeentebestuur


Water tab? Wordt aangesloten op het waterkrant. Deze informatie wordt
doorgegeven om rekening mee te houden in de verbouwingen van het 2e deel.

10. Organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel om het draagvlak voor het eigen
lokaal mondiaal beleid te vergroten


Nieuwjaarsreceptie voor personeel online: Pakket gekregen met groot deel FT
producten. Tip: hen laten stil staan bij Ook er laten bij stil staan – producten
wat meer kaderen.

Laten opnemen in de agenda van de andere adviesraden? Nele geeft het door aan de
voorzitters en de secretarissen.
4. Subsidiereglement (beslissing bestaand + solidariteitsfonds)
- Reglement wordt goedgekeurd. Dit zal voorgelegd worden op de volgende GR.
o Let op: Voor werkjaar 2021 zullen de standaard subsidies (11.000 euro) ook
uitbetaald worden adhv de percentages dat voor dit jaar bepaald werden. Er
kunnen enkel nog inleefreizen doorgegeven worden van niet-GRIS-leden.
- Vraag om de extra subsidie in 1 keer uit te betalen.
Sien zorgt voor een officiële brief naar het CBS als bedanking.
5. Noodhulp. Bedrag: 5000 euro
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. De hulp wordt
gegeven in acute noodsituaties, zoals rampen, aanslagen, hongersnoden en overstromingen
en aan landen die langdurig in crisis of oorlog verkeren. Budget 2021: 5.000 euro.
Aanvragen:
- Caritas International: honger in Ethiopië
- Solidagro: noodhulp voor de gevolgen tyfoons Quinta, Rolly en Ulysses in Filipijnen
- Noodhulp Hondouras: https://fos.ngo/nieuws/orkaan-eta-help-honduras/
Nele stuurt een e-mail met extra uitleg over de noodhulpaanvragen. Iedereen geeft via e-mail
door waar zijn voorkeur naar uit gaat.
We moeten er bij stil staan dat er hoogstwaarschijnlijk veel aanvragen zullen komen. Er is

beslist om procentueel te werken bij het krijgen van de aanvragen. Nu zijn er 3 maanden
voorbij = 3/12e kan verdeeld worden = € 1250.
6. Voorstellen activiteiten voor dit voorjaar in coronatijden
- Fair Trade-film op afstand
- schoolvoorstelling/film/workshop
- Online debat over een bepaald onderwerp
- Fair Trade kookworkshop (online – met ingrediënten van de Wereldwinkel)
- Verkopen van FT-soep – in plaats van soep moment dat we elk jaar doen
- Webinars online – inschrijven voor het onderwerp dat je wenst
7. Varia
a. Communicatie vaccinatiecentrum: vaccinatie in het zuiden – storten aan Artsen
Zonder Grenzen.
3 gemeenten (Nazareth, De Pinte & Sint-Martens-Latem) werken samen voor het
opzetten van het vaccinatiecentrum. De GROS van Nazareth wil tijdens deze
vaccinatieperiode de mensen sensibiliseren om hun steentje bij de dragen voor de
vaccins in het zuiden. Bij ons is een vaccin gratis, onze gezondheidszorg voorziet
een vlotte vaccinatiecampagne. In lage-inkomenslanden is er niet zo'n luxe. Artsen
Zonder Grenzen ijvert mee dat landen in het Zuiden, zonder patenten te moeten
afkopen, toegang hebben tot het vaccin, aan eerlijke prijzen.
b. Klimaatactie 14 maart 2019 – Emeliek: 14 maart wil men ruchtbaarheid geven aan
de klimaattaak. Ze zoeken lokale trekkers.
Let op: Samenscholingsverbod geldt nog steeds: alles boven de 4 mensen =
betoging dus moet aangevraagd worden.
Wat er kan gedaan worden: Raamstickers? Boodschappen op de ramen? Oproep
doen? Emeliek en Sien willen zeker mee doen. Nog liefhebbers? Als er iets
concreet is, kan dit doorgestuurd worden naar de vrijwilligers.
c.

Wat nu avond?
Voorstel datum al bekijken – in het OCP? In de Bib? Nele en Sien kijken om een
voorstel te doen volgende vergadering.

8. Activiteitenagenda
 Acres of hope: 12 februari gaat de kliniek officieel open!
 Nona = 20 jaar dit jaar: ze gaan het kenbaar maken dit jaar maar in 2022 een 20+1feest doen.
Data volgende vergaderingen 2021:
 Dinsdag 13 april
 Dinsdag 8 juni
 Dinsdag 24 augustus
 Dinsdag 26 oktober
 Dinsdag 7 december

Volgende vergadering GROS: Dinsdag 13 april om 20u (online).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

