Vergadering GRIS

Verslag vergadering 4 – 24 augustus 2021
Aanwezig
Ria Coussens, Lieve Van Lancker, Sien Van boven, Nele Vercruysse, Anniek Decock, Emeliek
Garriau, Bart Laureys, Hendrik De Lange
Verontschuldigd
(Marc vervanger Jan Mihl)
Afwezig
Arlette Bah, Diane Van De Sompel, Philippe Van Petegem, Tine Vandewalle, Guy Van Laere,
Paul Logghe, , Dirk Vanroose, Hilde Vande Velde, Hilde Goossens: Ferm - wie in de plaats??,
Marc Lagaert

1. Verslag vergadering 13 april 2021 - goedkeuring
Het verslag werd goedgekeurd.
2. Opvolging Fairtrade campagne
Schoonheidsproducten:
Geen verdere reacties na de herinneringsmail op 16/07/2021.
Mail sturen is geen succes.
We gaan langs gaan bij een aantal om te kijken of ze producten gebruiken en eventueel
interesse hebben. Dinsdag 7/9 delen we onze ervaringen en kunnen we beslissen of we er
effectief verder mee gaan.
Idee: artikel schrijven over wat er gebeurt er met de kledij dat je aan de kringloopwinkel
geeft of over het ‘groen label’ in de kleren.

Kook workshop
Vraag aan het college om mee te sponseren om de prijs van de deelnemers te drukken.
Limiet wordt gezet op maximum 50 pakketten. Dit komt dan op een maximum sponsoring van
€ 500.
Praktische afspraken worden vastgelegd op dinsdag 7 september:
- Wanneer maken we de pakketten? Wie helpt mee?
- Wat voorzien we als box?
- Waar afhalen?
- Hoe pakketten bewaren?
- Voorstel zaterdag 2/10 ook afhaal? In de voormiddag (10u-12u)

-

Filmen: Mariska wilt dit doen en achteraf het filmke maken

Fairtrade
Eens bekijken wie nog partner is en wie niet. Ook dit wordt besproken 7/09.

Week van FT: 6 oktober tot 16 oktober
Focus van dit jaar: sociale rechtvaardigheid. Zie hieronder de actie dat vanuit FT aangegeven
wordt:

Week van de Fair
Trade klaar voor actie .msg

Door de kookactiviteit en het opvolgen van de FTpartners-lijst, gaan we hier niet op in gaan.
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, …
Aanbod: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-enmilieu/omgevingscontract/aanbod-omgevingscontract.html
Wij kunnen een keuze maken uit het aanbod van het omgevingscontract. Wel stimuleren ze
om iets te nemen waar er een link is naar de mondiale thema’s. Half september wordt er een
selectie naar ons doorgestuurd waar zij de voorkeur aan geven. Maar we zijn vrij om uit het
volledige aanbod te kiezen.
Wat staat nog open/ideeën?
1. Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema
•
Murals4change: Nutskasten en Faryskasten – graffitiproject. Samenwerking
met jeugddienst en erasmus. Graffiti van Gent geeft workshop. Jongeren
worden aangesproken om hieraan mee te werken. Dit ging normaal gebeuren
in de tunnel onder de spoorweg (aan de bocht) maar infrabel moet werken
uitvoeren in de tunnel dus dat gaat niet. Opening op 11/11.
•

Week van de duurzame gemeente: www.depinte.be/duurzamegemeente

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.
1. Wie komt er naar de openingsavond 8/09? Inschrijven!
https://depinte.bibliotheek.be/amnesty-international
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
•
Op de cadeaubeurs van OWW. Iets koppelen daar aan vanuit de GRIS. Staat
gepland op 12 december.
Hoe gaan we aanwezig zijn op de cadeaubeurs?
Ideeën:
1. Ballenkraam met kleine SDG-blokken?
2. Zoektocht op de beurs zelf?
•
Wie wil daar staan met een standje?
•
Iedereen nog eens meedenken wat we kunnen doen van actie!
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.
•

Unicef belgië: steun voor de wereldwijde vaccinatiecampagne COVAX. Zorgen dat
tests, behandelingen en vaccins rechtvaardig worden verdeeld over alle landen
wereldwijd. www.prikjehoop.be

•

Caritas: Vluchtelingen Oeganda. Het grootste gastland in Afrika. Ze verwachten terug
tienduizenden vluchtelingen uit Congo.
•
€ 40: 2 kippen, 1 haan en 4 kg kippenvoer.
•
€ 80: een varken en plantgrond
•
€ 120: een fiets

•

Caritas: Covid 19 in India. Er heerst een vernietigende golf van covid 19 in India.
Honderdduizenden nieuwe besmettingen per dag. Een kwart miljoen doden. Elke dag
komen er duizenden bij. Een humanitaire ramp.

Verdeling van € 1250 (budget tem september):
€ 625 voor unicef
312,5 verdeeld over de 2 projecten van Caritas
De voorstellen die worden gedaan, krijgt de gemeente via brief opgestuurd. Iedereen is vrij
om ook eigen voorstellen te doen. Het best worden deze voorstellen op voorhand
doorgestuurd naar Nele zodat zij deze naar de leden kan doorsturen.
Deze voorstellen dienen wel aan te sluiten bij onze invulling van ‘Noodhulp’.

4. Wat nu avond?
www.depinte.be/watnu
Improvisatietheater thema’s:
- Vaccinatie in de derde wereld
- Betekenis Standbeelden
- Alle grenzen open – muren bouwen
- Diversiteit - Er bestaan ook andere culturen
- Ontwikkelingssamenwerking

5. Activiteitenagenda
-

Noodhulp Wallonië: inzamelactie van materialen door de gemeente
o Rode kruis: marche en famenne: droge voeding en hygieneproducten en
elektro. De specifieke producten dat nodig zijn, staan in de communicatie.
o De inzamelactie gaat door op zaterdag 4 september van 10u-12u aan de
achterkant van het gemeentehuis
o Transport: gemeentevrachtwagen met personeel van de gemeente.
o Voorstel: 5000 euro te schenken: komt op de GR 30/08.
o Vraag aan de GRIS om het te verspreiden
o Nele stuurt de brief door

-

NONA: 14 november etentje NONA
11 11 11:
o filmvoorstellen 28/10
o Murals4change ism 11 11 11. Op 11/11 wordt het voorgesteld en wordt er een
wandeling/fietstocht georganiseerd. Dit wordt nog verder uitgewerkt en
gecommuniceerd.
Oxfam:
o Wereldwinkeldag: hendrik geeft de datum nog door
o Cadeaubeurs: 11-12/12

-

6. Varia
-

Banken en stoelen gemeenteschool De Pinte:
o Sien heeft een diasporaproject aangebracht. In het kader van leraren
zonder grenzen. Alle informatie vind je via https://www.lzg.be/abokobi
o Werkingsbudget hier aan geven voor het transport? Het is voor de
werking van de GRIS. Dit moet bewezen worden dus dat kan niet.
o Gemeenteschool wil graag iets doen rond dit project.

-

Kermis september (11-12/09)
Braderie: Er werd een plaatst gereserveerd van 10m
WW gaat daar ook staan met een stand.
We gaan daar staan met de GRIS en elke organisatie kan zijn folders ea daar
leggen.
Wie kan er staan? Iedereen geeft door wanneer hij zou kunnen staan. Nele
stelt een planning op.
9-10
10-12
opstellen

12-14

14-16

16-18

18
afbraak

Hendrik staat sowieso aan de stand van de OWW in de voormiddag
Nona: vraagt na wie er kan staan
Anniek & Emeliek geven ook aan dat ze er willen staan. Ria bekijkt het.
Idee: 1 FT kookpakket te verloten? Door een vraag te beantwoorden: bv: “op
welke dag is het wereldveggiedag” met als schiftingsvraag: wat is het gewicht
van dit pakket?

Invulformulieren daar leggen om in te schrijven voor FT-kookactie en watnuavond. Degene dat materiaal heeft om er te leggen graag binnen brengen bij
Nele ten laatste 9/09.
-

Opvang voor mensen die uit Afghanistan komen. Is dat mogelijk in de
gemeente? Door de gemeente is het moeilijk. Graag verspreiden binnen de
organisaties.

-

11 11 11 is op zoek naar iemand dat ons help voor digitale communicatie. Daar
in te ondersteunen. Bijvoorbeeld een QR-code te maken, facebookbericht.
Kent iemand iemand in zijn achterban dat hen kan ondersteunen? Sien geeft
concreet door waarmee ze problemen ondervindt. Emeliek vraagt het eens aan
een collega van haar.

-

Tentoonstelling davidsfonds: Human Migratie van 18 september tot 30 oktober.
Reserveren kan via hier. tussenkomst voor het davidfonds vanuit de GRIS
maar door het nieuwe reglement is dit niet mogelijk om een actie in te dienen.

Data volgende vergaderingen 2021:
 Dinsdag 7 december

Volgende vergadering GROS: Dinsdag 26 oktober om 20u (Raadzaal).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

