Vergadering GRIS

Verslag vergadering 1 – 8 februari 2022
Aanwezig
Marc Lagaert, Sien Van boven, Nele Vercruysse (hybride), Ria Coussens, Diane Van De
Sompel, Jan Mihl, Hilde Vande Velde, Hendrik De Lange, Philippe Van Petegem, Tine
Vandewalle, Lieve Van Lancker, Dirk Vanroose, Nadine Sergeant (hybride)
Verontschuldigd
Guy Van Laere, Anniek Decock, Bart Laureys, Emeliek Garriau,
Afwezig
Arlette Bah

1. Verslag vergadering 26 oktober 2021 - goedkeuring
Het verslag werd goedgekeurd.
2. Voorstelling nieuw lid: QTVB (que te vaya bien)
Que te vaya bien heeft in december 2021 een aanvraag ingediend om lid te worden van de
GRIS. Vandaag zijn Rosalie en Liselotte QTVB komen voorstellen en heeft de raad beslist om
hen op te nemen als nieuw lid.
Alle informatie over wat zij doen en wie zij zijn kan je nalezen via https://quetevayabien.be/
3. Opvolging Fairtrade campagne
Jongeren met LEF.
Vanuit Fairetrade belgium zijn ze op zoek naar jongeren met LEF: jongeren tussen 16 en 26
jaar die lokaal geëngageerd zijn, rekening houden met de eigen ecologische voetafdruk én
streven naar een faire wereld voor iedereen.
Wij sturen deze oproep door naar de jongeren van Erasmus en de jeugdbewegingen via de
jeugddienst. Indien men achteraf een activiteit doet, kunnen ze steeds terug bij ons terecht.
Nele stuur de mail nog eens door naar Wendy van de jeugddienst om dit door te sturen naar
de jeugdbewegingen.
FT schoonheidsproducten
Ria heeft nagevraagd bij haar collega of zij artikels heeft. Haar collega gaat iets doorsturen
maar is nu even afwezig wegens ziekte.
Sien heeft nagekeken/gevraag naar een artikel over schoonheidsproducten maar dit was
jammer genoeg zonder succes.
We wachten even af wat de collega van Ria doorstuurt.
FT-koffie bij personeel:
Dit wordt opgevolgd door de aankoopverantwoordelijke maar dit zal samen gaan met de
verbouwingen dus dit zal nog even moeten wachten.

Lijst Fairtrade herbekeken
Hendrik heeft een lijst gemaakt met de 5 verschillende categorieën handelaars.
Het idee is er om iedereen een brief te sturen maar hierin een onderscheid te maken tussen:
- Handelaars/verenigingen die reeds FT bestelden: vergeet je ons niet?
- Nieuwe handelaars/verenigingen: ontdek FT-producten
Nele zoekt de brieven die in het verleden zijn geschreven naar de handelaars/verengingen
om als basis te gebruiken. Hendrik geeft een eerst aanzet.
Politieke partijen aanschrijven? Ja.
4. 10 mondiale uitdagingen
Zijn behaald! 
Vanuit de provincie is men langs geweest om een promotiefilmpje te maken om de 10
mondiale uitdagingen te promoten naar andere gemeenten. Sien heeft hierbij ook het woord
genomen. Je kan het filmpje hier bekijken of via deze link.
Prijs kiezen:
Als je de 10 mondiale uitdagingen behaald hebt, krijg je een korting van € 1000 euro voor
een traject waarin je als gemeente instapt uit het omgevingstraject.
Voorstel: Het gemeentelijk klimaatplan: opmaak adaptatieplan.
Ondertussen is er beslist om de korting van € 1000 te gebruiken voor het opmaken van het
adaptatieplan.
Prijsuitreiking: dinsdag 22 maart 2022 vindt de prijsuitreiking plaats. Lieve, Sien en Nele
zullen hier aanwezig zijn.
11e uitdaging
Brainstorm:
- Wereldwaterdag? Iets doen in de Bib? Een lezing? In de lagere scholen?
- Chocoladeworkshop met Okra: gegeven door Sien
- In de Vredesweek iets doen? In september 17-25/09.
Eigenlijk doen we al heel wat en stellen we ons de vraag of we iets nieuw willen ‘uitvinden’.
Er is een opruimactie, repair café, klimaattafel, dag van het park, eventueel
intergemeentelijke samenwerking met Nazareth, kookworkshop wereldveggiedag,…
Nele belt voor een om meer informatie te verkrijgen.

5. Dag van het park
Datum: zondag 22 mei 2022
Uren: 11u – 17u
We starten met een aperitief aangeboden door de gemeente voor maximum 300 personen.
Iedereen krijgt een halve wrap naar keuze + 2 drankjes.
Foodtruck Soupersmooth: ze voorzien 4 soorten wraps (2 vegetarisch en 2 met vlees) + soep
Nele stelt de vraag of er kan gewerkt worden met BIO vlees.
Bar: Oxfam wereldwinkel
Reeds ingeschreven organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natuurpunt afdeling bovenschelde
Groeipad
Acres of hope
Fietsersbond (moet nog 100% bevestigd)
Oxfam wereldwinkel
11 groep
VZW Nona
ACV De Pinte-Zevergem
Davidfonds
Edith Stein

Nog eens aanschrijven: Home thaleia en Boobooti.
Vraag Davidfonds: is het ok dat zij zelf drank aanbieden aan hun bezoekers? Er werd beslist
dat dit ok is.
Vraag muziekschool: Kan TWS Projects deelnemen?
TWS Projects realiseert lokale en nationale maatschappelijk verantwoorde projecten vanuit de
kracht van het ondernemerschap, met een directe return voor bedrijven. Wij brengen
bedrijven en ondernemers samen om sociale projecten en goede doelen in Vlaanderen te
realiseren.
De muziekschool heeft met hen samen gewerkt voor het plaatsen van de piano in de bib.
Nele vraagt na wat ze concreet wensen te doen. Link met De Pinte? Iets voorstellen? Link
klimaat?
Reeds geplande activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•

Smurfenstand afval
Harmonieorkest - Op het einde van de dag
Wandeling N&B - Om 13u30 en 15u30
Bordspel rond klimaat via “klimaatcontact”  via Emeliek.
Doolhofkasteel en/of camping koekoek van Warmoes
Pimp je fiets
Edith stein: initiatie Taekwondo

6. 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. De hulp wordt
gegeven in acute noodsituaties, zoals rampen, aanslagen, hongersnoden en overstromingen
en aan landen die langdurig in crisis of oorlog verkeren. Budget 2022: 5.000 euro.
Verdeling budget 2021

Organisatie

Uitleg

Caritas

Noodhulp honger in Ethiopië door sprinkhanen, droogte, oorlog
en corona

Noodhulp ten gevolge van tyfoons Quinta, Rolly en Ulysses in
Solidagro
Filipijnen
FOS
Noodhulp Honduras ten gevolge van Orkaan Eta
Caritas
Rwanda: overstromingen en droogte: problemen landbouw
Oxfam
Noodhulp tgv het conflict in Jemen
Oxfam
Noodhulp voor India door pandemie
Unicef
Vaccinatiecampagne COVAX - www.prikjehoop.be
Caritas
Noodhulp voor de vernietigende golf van covid 19
Caritas
Noodhulp Oeganda - vluchtelingen
Handicap international Haïti
Caritas international
Honger in Burundi
UNHCR
Noodhulp Afghanistan

Bedrag
€ 350
€ 400
€ 500
€ 400
€ 550
€ 300
€ 625
€ 312,50
€ 312,50
€ 500
€ 250
€ 500

Eerste vragen 2022:
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.

- Unicef: bescherming winterse vrieskou. Er worden winterkits uitgedeeld aan de kinderen: jas,
wollen trui, pyjama, warme broek, muts, sjaal, handschoenen en winterschoenen. Naast
warmte geven zorgt dit ook voor een veiligheid en geborgenheid.
- Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Geen vluchtelingen op straat. Zij geven informatie aan
asielzoekers, hen helpen aan een advocaat om hen te verdedigen, kijken om collectieve
procedure op te starten,…
- Caritas international: Vluchtelingen Libanon. Meest kwetsbare vluchtelingen helpen om hun
leven weer op te bouwen. Vaak helemaal vanaf nul. Kwart van de libanese bevolking is op de
vlucht.
Deze beslissing werd genomen op basis van het opnieuw doorlezen van bovenstaande
definitie. De vraag van Caritas ivm de vluchtelingen in Libanon sluit daar duidelijk bij aan.
Verdeling:
 Unicef: € 0
 Vluchtelingenwerk Vlaanderen: € 0
 Caritas: € 1250

7. Activiteitenagenda
- Broederlijk delen: Rond 22 maart is er jaarlijks een solidaire maaltijd. Vorig
jaar heeft men een box samengesteld met ingrediënten en een recept van
iemand van Palestijnse afkomst.
- NONA: te gelegenheid van het 20 jaar bestaan van NONA komt Hans Schmidt
zijn nieuwe CD “ce qui reste” voorstellen. Dit gaat door op zaterdagavond 2
april om 20u in de kerk van De Pinte. De opbrengst gaat integraal naar de vzw
NONA.
- Lenteschoonmaakactie vrijdag 29 april 13u – 15u: Inschrijven via deze link
- Repair café: zaterdag 5 maart van 9u - 12u
- Klimaattafel: dinsdag 1 maart 2022 om 20u. Inschrijven door te een e-mail te
sturen naar mariska.samyn@depinte.be

-

-

World fair trade day: zaterdag 14 mei 2022
Week van de Fair Trade vindt plaats van 5 tot 15 oktober
Oxfam ww: geschenkenbeurs 3 en 4 december
Broederlijk delen:
o Zondag 20 maart: 12u: koffiestop (achterin de kerk)
o Zaterdag 2 april: 13u – 15u: verkoop ingrediënten Afrikaanse
maaltijd en/of pakket met OWW producten uit Colombia, Senegal
en de Gazastrook
Que te vaya bien: koffieactie! Bestellen kan tem zondag 13 maart via
https://quetevayabien.be/onze-acties/

Data volgende vergaderingen 2022:

-

Dinsdag 12 april 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Dinsdag 23 augustus 2022
Dinsdag 25 oktober 2022
Volgende vergadering GROS: Dinsdag 12 april om 20u (Raadzaal).
om 19u wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

