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1. Verslag vergadering 2 februari 2020- goedkeuring
Diaspora: Elkaar ontmoeten. Noodgedwongen moeten uitstellen. Ogen en oren open houden.
Binnen de NGO sector aan de slag over dekoloniseren. Sien zit in de werkgroep en zoekt een
klankbord. Samen sommige zaken bekijken. Hoe concreet vertalen? Filip, Emeliek en Ria
willen dit zeker doen. Hoe communiceren? hoe in beeld brengen?
Hebben wij zicht op wie er tot deze groep behoord in De Pinte? Hoe te weten komen? Via
informele weg data verzamelen? Kent iemand mensen? Iedereen die iemand kent, stuurt
namen door aan Sien zodat er een ‘lijstje’ is om dan in de toekomst verder mee te werken.
Foldertje opstellen om informatie over de GRIS om mee te geven met de mensen dat hier
komen wonen? Bedenking: aan wie geef je dat wel/niet mee? (Nele vraag na bij Isabel wat er
wordt meegegeven aan de nieuwe inwoners)
Via 11 11 11 bevragen hoe andere gemeenten hier mee om gaan. Sien volgt dit op.
2. Opvolging Fairtrade campagne
Schoonheidsproducten:
https://www.bodyenspa.nl/collections/fair-cosmethics

https://www.beenature.be/nl/
Natyr
Cîme
L’anza: hairaffaire
Ten rade gaan bij FairTrade belgium? Ria neemt eens contact op.
Folder maken voor de schoonheidsspecialisten?
Al kort via e-mail polsen of men al gebruik maakt van FT producten. Sien schrijft een tekst.
Textiel nog even uitstellen. Eerst focussen op schoonheidsproducten.

a. Herbevestiging FT Gemeente De Pinte. A-score! Enkel C-score bij next level:
Textiel, duurzaam bankieren, schoonmaakproducten, bureaubenodigdheden,…?
Gemiddelde score was B-score.
b. Kook workshop
i. 1 oktober op wereld veggiedag
ii. Lokale handelaars inschakelen: lerouge, vyncke,
iii. Todo: Nele legt veldblomme vast!
iv. Idee: Wie op een duurzame manier komt krijgt korting?
v. Afhaalpunt Zevergem? De Pinte: Oxfam WW en/of Vyncke?
vi. Idee: Met bakfietsen rondbrengen?
vii. Iemand met allochtone afkomst betrekken? (broederlijk delen heeft een
soortgelijke actie gedaan)
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.
Nieuw: de periode om de uitdagingen tot een goed einde te brengen is verlengd tot
31/12/2021.
Wat staat nog open/ideeën?
1. Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema
•
Murals4change: kunstschildersweg – graffitiproject. Samenwerking met
jeugddienst en erasmus. Graffiti van Gent. Jongeren worden aangesproken om
hieraan mee te werken. Muurschilderingen in de tunnel onder de spoorweg. In
het teken van Murals4change.
Eventueel een meer zichtbare plaats mogelijk? Misschien in de toekomst.
Met glasverf op de Bibliotheek? Of de ramen van het jeugdhuis
2. Organiseer in het lokaal cultuurcentrum een activiteit rond wereldburgerschap
•
Wat nu avond? (2020 online – 2021 live?)
•
Okra activiteit over FT chocolade
3. De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap
•
Idee: tentoonstelling amnesty international: cartoon-expo + SDG kubussen
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
•
SDG’s in de infokrant

6. Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit
binnen de gemeente
•
Verenigingen in de kijker in het infoblad? Zie volgende slide

Verschijnen infokrant

Organisatie

deadline informatie

juli - augustus 2021

Acres of hope

midden mei

september - oktober 2021

Nona

midden juli

november - december 2021

11 11 11 + Oxfam

midden september

januari - februari 2022

Rikolto + damiaanactie

midden november

maart - april 2022

Broederlijk delen

midden januari

mei - juni 2022

Werking LOI + wereldsolidariteit

midden maart

juli - augustus 2022

Trias

midden mei

september - oktober 2022

Les Fammes D'honneur

midden juli

7. Organiseer een faire markt met een sensibiliserend luik
•
Idee: Dag van het park in September? Live FT laten koken?
•
Cadeaubeurs OWW? Iets koppelen daar aan vanuit de GRIS? Staat gepland op
4-5 december.

8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te stimuleren
•
Koop lokaal actie
•
Kookworkshop: Vrijdag 1 oktober

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.)
•
Chocolade van de WW met de sinterklaas. (structureel/jaarlijks)
•
Fruitsap/wijn van de ww bij trouws/recepties
•
Koffiemachine voor personeel met meerdere koffiesoorten waaronder FT? Is
men aan het bekijken.

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.
•
Fietsweek voor het personeel (wordt uitgewerkt voor in juni)
•
Fietsleasing project waar we mee bezig zijn.

Noodhulp. Bedrag te verdelen: 1250 euro
- Caritas International: Libanon – voedselpakketten/ drinkbaar water/ mobile
klinieken/… & honger in Ethiopië
- Solidagro: noodhulp voor de gevolgen tyfoons Quinta, Rolly en Ulysses in Filipijnen
- Noodhulp Hondouras FOS: https://fos.ngo/nieuws/orkaan-eta-help-honduras/
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De GRIS-leden gaan akkoord met de gemiddelden zoals hierboven opgenomen.
Nieuwe noodhulpvragen worden op voorhand doorgestuurd en beslist met motivering de
vergadering daaropvolgend.
4. Varia
a. Verslag 2019 – lokaal mondiaal beleid
Klik hier om het volledige verslag te bekijken.
b. Wat nu avond?
Mogelijke data:
•
OCP - cultuurzaal:
•
Di 12/10 of Di 30/11
•
Bibliotheek:
•
Do 14/10 of Do 18/11
Welk thema/ sprekers?
- Nadia Nsayi: https://www.expertendatabank.be/nl/expert/nadia-nsayi
-

Sammy Madhi? beleid voorstellen? Vanuit welke gedachtegang willen zij hun
beleid voeren? Hoe vorm geven? Dekolonisering/ontwikkelingssamenwerking.
Hoe nemen ze dat mee?
https://www.cdenv.be/wie-zijn-we/wetstraat-89/onze-mensen/sammy-mahdi/

-

Stijn Vercruysse: journalist. vertoeft veel in Afrika.
https://be.linkedin.com/in/stijn-vercruysse-3104bb7

-

Katrien Vanderschoot: Journalist VRT radio: afrikaspecialist.
https://twitter.com/katrienvrt

-

Bert Devroey: Journalist VRT: actief ivm de Palestijns-israëlische kwestie

c.

Reglement extra subsidies is goedgekeurd op de GR van 29/03.

d. Vaccinatiecentrum: stand – een hele muur. Misschien meer affiches?
e. Cijfers 11 11 11: 5000 euro meer dan vorig jaar stortingen in De Pinte.

5. Activiteitenagenda
-

Nona: Roemenië: lokaal ziekenhuisschool volledig gerenoveerd met middelen van
nato militairen. 3500 euro gekregen.
Datum maaltijd Nona: 14 november.

Data volgende vergaderingen 2021:
 Dinsdag 8 juni
 Dinsdag 24 augustus
 Dinsdag 26 oktober
 Dinsdag 7 december

Volgende vergadering GROS: Dinsdag 8 juni om 20u (online).
om 19u wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

