Vergadering GRIS

Verslag vergadering 3 – 8 juni 2021
Aanwezig
Ria Coussens, Hendrik De Lange, Lieve Van Lancker, Sien Van boven, Nele Vercruysse, Arlette
Bah, Diane Van De Sompel, Philippe Van Petegem, Tine Vandewalle
Verontschuldigd
Marc Claeys (wordt vervangen door Jan Mihl), Anniek Decock, Emeliek Garriau, Guy Van
Laere, Paul Logghe, Bart Laureys
Afwezig
Dirk Vanroose, Hilde Vande Velde, Marc Lagaert

1. Verslag vergadering 13 april 2021 - goedkeuring
Navraag gedaan bij Isabel/burgerzaken: buiten een ophaalkalender en een plan van De Pinte
wordt er bijna niets meer op papier meegegeven. Heel veel wordt digitaal gedaan.
Folder met info over de GRIS voor mensen die hier komen
Moment voor de nieuwe inwoners: Ze maken dan kennis met de gemeentediensten. Dit is nu
al een jaar niet gebeurd. Goodiebags worden wel gegeven en daarin kan er een folder worden
meegegeven. Dit bestaat maar moet geüpdatet worden. Nele bekijkt dat.
Subsidies werkjaar 2020 - 2021.
In 2021 zijn de subsidies uitbetaald voor werkjaar 2020. Er werd beslist om de extra subsidies
dat men had vrijgemaakt bij de gemeente volledig te betalen dit jaar. (€ 11000 (standaard
subsidies) + € 7500 (extra corona subsidies). Dit werd verdeeld adhv percentage berekend
met de cijfers van vorige jaren.
Voor werkjaar 2021 worden dezelfde percentages gebruikt om de standaard € 11000 te
verdelen. Deze zullen uitbetaald worden in het eerste deel van 2022.
Hieronder vinden jullie de tabel ter verduidelijking:
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2. Opvolging Fairtrade campagne
Schoonheidsproducten:
Ria heeft een collega waar we bij terecht kunnen om vragen te stellen over FT
schoonheidsproducten. 1 reactie op de mail gekomen van ‘Beleef’ maar zij werkt alleen met
oliën.
Er wordt een herinnering gestuurd na 1 maand (begin juli). Tegen eind augustus een reactie
(voor 24 augustus).
Midden september iets in de infokrant van november december.
Kook workshop
Belangrijk om alle info te hebben tegen begin juli!
a.
b.
c.
d.

1 oktober op wereld veggiedag
Lokale handelaars inschakelen: lerouge, vyncke:
Idee: Wie op een duurzame manier komt krijgt korting?
Afhaalpunt Zevergem? De Pinte: Oxfam WW en/of Vyncke?

Fairtrade
Wie zijn we verloren? Kunnen we nu nog niet zeggen. Kunnen we pas zeggen als de
evenementen terug op gang zijn gekomen.
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.
De periode om de uitdagingen tot een goed einde te brengen is verlengd tot 31/12/2021.
Wat krijgen we als we de 10 mondiale uitdagingen halen?
De uitdagingen zullen je helpen duurzame beleidskeuzes in een mondiale context te
stimuleren. Daarnaast krijgen de gemeenten die de 10 uitdagingen behalen een korting van
1000 EUR op een selectie van trajecten aangeboden in het Omgevingscontract. Via het
Omgevingscontract kunnen gemeenten intekenen op een breed aanbod van diensten en
projecten over milieu, omgeving, klimaat, natuur, mobiliteit, landbouw, economie, …

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. Dit ging normaal gebeuren in de tunel onder de
spoorweg (aan de bocht) maar nfrabel moet werken uitvoeren in de tunnel dus
dat gaat niet. elektriciteitskasten beschilderen zou het alternatief zijn.
•

Week van de duurzame gemeente: (zie campagnehandleiding)

2. Organiseer in het lokaal cultuurcentrum een activiteit rond wereldburgerschap
•
Wat nu avond? (2020 online – 2021 live?) GOEDGEKEURD
•
Okra activiteit over FT chocolade
3. De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap
•
Idee: tentoonstelling amnesty international: cartoon-expo + SDG kubussen
Gaat door van 8-22/09.
4. De basisscholen in jullie gemeente organiseren een educatieve activiteit rond een
mondiaal thema:
•
Workshop gelukkig 2030 voor de kinderen van het 6e leerjaar. GOEDGEKEURD

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 GOEDGEKEURD
•
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 GOEDGEKEURD
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? Staat gepland op 4-5 december.
Hoe gaan we aanwezig zijn op de cadeaubeurs (nog verder uit te werken)

8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te stimuleren
•
Koop lokaal actie – GOEDGEKEURD
•
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)
GOEDGEKEURD
•
Koffiemachine voor personeel met meerdere koffiesoorten waaronder FT? Is
men aan het bekijken. Eind augustus dat terug opnemen met WW.
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. GOEDGEKEURD
•
Fietsweek voor het personeel (wordt uitgewerkt voor in september)
•
Fietsleasing project waar we mee bezig zijn.

Noodhulp. Bedrag te verdelen: 1250 euro
- Caritas International: Rwanda: Door corona raakt de oogst van kleine boeren niet
meer tot op de markt en ook het klimaat krijgt kuren: overstromingen en extreme
droogte wisselen elkaar af. Caritas international steunt 4000 kwetsbare gezinnen die
van de landbouw leven en het nu nog moeilijker hebben. Ze geven zaai en platgoed,
eten en water.
-

Oxfam solidariteit: Help India tegen de pandemie: de nieuwe golf van covid-19
zorgt elke dag voor duizenden slachtoffers. Ziekenhuizen worden overspoelt. Oxfam
zorgt oa voor zuurstofflessen, maskers, handschoenen,… maar ook voor
voedselpakketten, proper water en zeep voor kwetsbare gemeenschappen.

-

Oxfam solidariteit: catastrofe in Jemen: de grootste humanitaire crisi van de 21ste
eeuw door oorlog en ziekte. Ze hebben nood aan drinkwater, voedsel en
geneesmiddelen. Het conflict in Jemen duurt al 7 jaar. De bombardementen laten het
land in puin waardoor heel wat gezinnen op de vlucht zijn.

Rwanda: beperkt deel.
Jemen: al 7 jaar problemen. Gaan voor Jemen omdat het al zo lang duurt. Je hoort er niet zo
heel veel meer van. Jemen heeft er meer nood aan.
Moeilijk om de miserie van de mensen met elkaar te vergelijken. Alle 3 verdienen hulp.
Grotste steun naar Jemen.

Jemen
Rwanda
India

550
400
300
1250

4. Wat nu avond?
Mogelijke data:
•
OCP - cultuurzaal:
•
Di 12/10 of Di 30/11
•
Bibliotheek:
•
Do 14/10 of Do 18/11
Onderstaande sprekers zijn aangeschreven:
Welk thema/ sprekers?
- Nadia Nsayi: https://www.expertendatabank.be/nl/expert/nadia-nsayi
=> doet zelf geen lezingen maar stelt zelf Sandrine Ekofo voor.
- 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/
=> gemaild – nog geen antwoord
- Meryame Kitir? Idem Madhi. => gemaild maar nog geen antwoord.
-

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

-

Katrien Vanderschoot: Journalist VRT radio: afrikaspecialist.
https://twitter.com/katrienvrt
=> zij heeft het zelf te druk maar ging eens luisteren bij haar collega’s.

-

Bert Devroey: Journalist VRT: actief ivm de Palestijns-israëlische kwestie.
Gemaild via Katrien Vanderschoot

Thema’s als racisme, diversiteit, dekolonisatie, beleid, internationale solidariteit?
Voorstel Komiek: Nekeer iets anders. Ook eens een ander publiek dat wordt aangesproken.
Iedereen is voorstander!
Bert Devroey: extra voor kijken. Over de Palestijnse kwestie.
Uit de chat: evt andere mogelijkheid om M Kitir te vinden via persverantwoordelijken MIn BUit
Zaken adjunct woordvoerder marie.cherchari@diplobel.fed.be. GSM vd woordvoerder 0032
471 440 604
5. Activiteitenagenda
Nona:
-

Etentje 14 november
20 jaar geleden gesticht: 11/09. Door covid uitgesteld naar volgend jaar.

-

Geschenkenbeurs: 4-5 december
Hopen kunnen starten met vrijwilligersvergaderingen

Oxfam:

Les femmes d’honneurs
- Situatie is hetzelfde gebleven.
- Container dat vorig jaar is geleverd is niet uitgedeeld door haar. Ze moet nog
terugkeren om de container te legen. Ze gaat in juli of augustus.
- Voorlopig nog niets op de agenda.
Wereldsolidariteit
- 3 online vrijwilligersvergaderingen
- Internationalisering: wat betekent dat voor ons als vrijwilliger. Welke noden
hebben wij. Daar sterk rond bezig. Rond visie en strategie bezig.
- Hopelijk in het najaar een activiteitenagenda.
11.11.11.:
-

Davidfonds:
-

Najaar een filmvoorstelling.
Boekvoorstelling: Els Hertooghe: van liefdadigheid naar rechtvaardigheid. Boek
kost € 20. Kan hier besteld worden.
Dekolonisatie: Staan er mensen open om een avond te besteden hieraan?
Ria en Philip staan er voor open.

Tentoonstelling over migratie: “Human Migratie” organiseert i.s.m. met
verschillende partners van 18 september tot 30 oktober 2021 in de
(voormalige zaal) Volkskring, Markt 73, Deinze.
meer informatie via https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/humanmigration-een-tentoonstelling-over-migratie/4f244ebc-6e10-4a44-a508aa0d2b2fb079

6. Varia
-

Banken en stoelen?
o Diane: met Kris er over gehad. Sponsor vinden voor de container
zouden ze wel interesse hebben. Ondertussen nagevraagd en geen
interesse.
o Arlette: heeft een probleem met de container. Voorlopig niet.
o Sien: iemand van 11.11.11. zou interesse hebben. Er moet een
‘officiële’ vraag gesteld worden.

-

Kermis september (11-12/09)
Mag doorgaan maar gaat de braderie door?
Op de markten mogen terug dranken en eten gegeven worden.
Gemeente is aan het bekijken of er een braderie kan doorgaan. Alle
verenigingen en adviesraden worden in kennis gesteld vanaf dat er meer
nieuws is.

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

Volgende vergadering GROS: Dinsdag 24 augustus om 20u (Online).
om 19u00 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

