Vergadering GRIS

Verslag vergadering 5 – 26 oktober 2021
Aanwezig
Marc Lagaert, Sien Van boven, Nele Vercruysse, Ria Coussens, Diane Van De Sompel, Jan
Mihl, Nadine Sergeant, Hilde Vande Velde, Hendrik De Lange, Arlette Bah, Philippe Van
Petegem, Tine Vandewalle, Lieve Van Lancker
Verontschuldigd
Anniek Decock, Bart Laureys, Emeliek Garriau,
Afwezig
Guy Van Laere, Dirk Vanroose,

1. Verslag vergadering 24 augustus 2021 - goedkeuring
Het verslag werd goedgekeurd.

2. Opvolging Fairtrade campagne
Schoonheidsproducten:
Ria, Sien en Anniek zijn langs geweest bij een aantal zaken om te kijken of ze producten
gebruiken en eventueel interesse hebben.
Hoe waren de plaatsbezoeken?







Beleef: gebeld – voor haar ok om haar te vermelden.
Natuurlijk genieten: (niet gevonden) Zij gebruikt wel producten (zie mail)
Hair affaire: zij staat er open voor. Nog geen producten.
Bain Bonheur: een aantal keren aan de deur gestaan. Ze staat open voor een
gesprek: 9/11 om 18u30 is een gesprek ingepland met Ria.
Boxe H: niet aanwezig – niet kunnen bereiken
Day spa Julie: te kleinschalig bezig. Geen interesse

Ria vraagt na bij haar collega welke producten dat ze gebruikt en waar ze tevreden over is.
Sien vraagt na of er een artikel bestaat over schoonheidsproducten bij FT België.
Vragen voor een korte getuigenis bij de zaken die reeds FT producten gebruiken. Deze
worden dan bijgevoegd bij het artikel met naam en toenaam.
FT-koffie bij personeel: producten zijn reeds voorgesteld. Ze gaan het bekijken in het
voorjaar. Er zijn via Oxfam verschillende mogelijkheden voor koffie. Wordt verder in kaart
gebracht door de aankoopverantwoordelijke.

Lijst Fairtrade
-

Vyncke: gaat geen fruitsap meer afnemen. Navragen bij Jos waarom. Misschien
voorstellen voor iets anders?
Huis 10: Ria gaat eens gaan luisteren
Algemene herinnering: post covid. 2 brieven:
o Organisaties/verenigingen: We beseffen de moeilijkheid van de periode.
Stillaan activiteiten terug op gang… Bespreken met de
aankoopverantwoordelijke.
o Handelaars: Om u verder te laten opnemen als FT-handelaar. Graag doorgeven
welke producten ze afnemen.

3. Evaluatie Wat nu avond?! en FT kookactiviteit en braderie?
Evaluatie Kook workshop
-

Evaluatie:
o Heel lekker
o Filmke: jammer dat het geluid er niet was.
o Paul Florizoone heeft dat heel goed gedaan!
o leuke flyer
o goed recept
o verzorgd op de website
o Goede samenwerking met Florizoone (greenway), Vyncke en Oxfam
wereldwinkel
o Het was teveel voor 2 personen!
o Voor herhaling vatbaar
o Naar volgend jaar toe nadenken over het bedrag dat de gemeente bijlegt.
Nodig?

Evaluatie Braderie
-

-

Goede plaats maar aan de andere kant stond een stand met beren ea.
o Het zou beter staan als we recht tegenover elkaar zouden staan (oxfam en
GRIS)
Leuke actie om de mensen aan te spreken (raden gewicht)
Het gewicht was: 8,2 kg – Anke Thoen uit De Pinte was de winnares.

Wat nu?!-avond
-

Het thema kwam te weinig aan bod bij de improvisatie maar het was wel heel leuk.
Minder serieus en toch wel de getuigenis van Mohsin Abbas.
Iedereen is al lachend naar huis gegaan.
Veel volk dus zeker een goede editie!

Koop lokaal
Langs gaan bij de ingeschreven handelaars die FT verkopen.

4. 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 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
GOEDGEKEURD!

2. Organiseer in het lokaal cultuurcentrum een activiteit rond wereldburgerschap
•
Wat nu avond? (2020 online – 2021 live?) GOEDGEKEURD

3. De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap
•
Idee: tentoonstelling amnesty international: cartoon-expo + SDG kubussen
Gaat door van 8-22/09. GOEDGEKEURD
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 11-12 december.
•
Hoe gaan we het sensibiliserend luik er in steken?
Iets doen rond de oorsprong doen van de producten. De link met de verenigingen is te weinig.
Eigenlijk is de cadeaubeurs al een faire markt. Geen standjes in de inkomhal.
Sensibiliserend luik: lanceren we een soort rad van fortuin?
wandelzoektocht: Dieper in gaan op de herkomst van de producten. Grote QR-code bij een
aantal producten om meer informatie te weten te komen over de herkomst ea.
Bijvoorbeeld: 5 producten vooraan op een tafel: zoek de herkomst van deze producten op de
cadeaubeurs en win!
Er wordt nog samen gezeten met de FT-trekkersgroep en het wordt verder uitgewerkt.

8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te stimuleren
•
Koop lokaal actie – GOEDGEKEURD
•
Kookactiviteit: Vrijdag 1 oktober
9. Zorg dat minstens 1 extra duurzaam product structureel wordt aangekocht door het
gemeentebestuur
•
Chocolade van de WW met de sinterklaas. (structureel/jaarlijks)
GOEDGEKEURD
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 (werd gedaan in oktober)
•
Fietsleasing project waar we mee bezig zijn.
5. Noodhulp.


Handicap international: Aardbeving in Haïti. Enorme schade: ingestorte gebouwen,
geen elektriciteit,… Handicap international gaat ter plaatse om gewonden te helpen en
onomkeerbare beperkingen te voorkomen.



Caritas international: honger in Burundi. Caritas organiseert voedselhulp als de
nood hoog is, promoot landbouwinnovatie, financiert projecten voor
voedselzekerheid,…

Verdeling geld (nog € 1250 over tem december)
 500 euro Haiti
 250 Burundi.

6. Activiteitenagenda
-

-

Acres of hope: wijnactie + sponsering kinderen: € 60 om een kind een jaar naar
school te laten gaan.
Oxfam cadeaubeurs: 11-12/12
Davidfonds: 18 november: over de vlaamse film met Jan Verheyen. (zie infoblad)
Les femmes d’honneur: voorlopig nog niets gepland. Zorgen dat de goederen op z’n
plaats komen van de vorige container is de eerst prioriteit.
Nona: maaltijd 14 november is geannuleerd
Parochie Edith Stein: Organisatie van kerstherberg. Een evenement dat doorgaat op
kerstavond. Iedereen kan daar naartoe gaan. Wordt in de parochie verspreid. De
exacte invulling is nog niet gekend. Het zal geen maaltijd zijn zoals andere jaren maar
er zal op kerstavond een creatieve vervanging zijn. Mensen uit het LOI van vroeger en
nu worden aangesproken alsook de personen die alleen zijn komen te staan.
11 11 11:
o 29/10: documentaire laten zien aan de kinderen van Erasmus.
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.
o Soepmoment gemeentepersoneel: 8/11 is geannuleerd.
o 11 11 11: receptie met soep. Thema: Investeer in een betere wereld.
o 10/11 wordt er een sjabloon op de straatstenen gespoten op bepaalde
plaatsen.

7. Varia
-

-

-

-

Les femmes d’honneur: legen van de container in zomer 2021 dat werd
geleverd in 2020. Kijken op facebook onder Arlette Bah haar naam voor foto’s
en filmpje.
SDG’s: volgens de SDG monitor zitten we in de top 3 van Vlaanderen. Alle info
via www.SDGmonitor.be
Lokale economie: er zal een producentenmarkt gedaan worden in de week van
de korte keten. Er is daarvoor een subsidie aangevraagd. Beginnen met lokale
producten. Ideeën zijn altijd welkom.
Dag van het park: gaat door op zondag 22 mei.
We gaan de folder van de GRIS hermaken: logo’s + korte omschrijving. Graag
doorsturen naar Nele. De vorige folder wordt meegestuurd. Indien hier niets
dient te wijzigen, gelieve dit door te geven.
Boekvoorstelling Els inplannen? ‘van hulpvaardigheid naar rechtvaardigheid’
Data volgende vergaderingen: Noteer ze alvast in uw agenda.

o
o
o
o
o
o

Dinsdag 8 februari 2022
Dinsdag 12 april 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Dinsdag 23 augustus 2022
Dinsdag 25 oktober 2022
Dinsdag 6 december 2022

Data volgende vergaderingen 2021:
 Dinsdag 7 december
Volgende vergadering GROS: Dinsdag 6 december om 20u (Raadzaal of online).
om 19u wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

