Vergadering GROS

Verslag vergadering 13 februari 2008
Aanwezig
Sien Van Boven, Anniek Decock, Ria Coussens, Hans De Ruyter, Hilde Vande Velde, Ann Vandenbussche, Gentiel Vanommeslaeghe, Bart Laureys, Walter Vlassenbroeck, Liesbet Groffils, Antoine
Van Nieuwenhuyze, An Defloor, Lieve Van Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Philippe Van Petegem, Jan Milh,
Afwezig
Geert Depestele, Marc Lagaert

De voorzitter overloopt de agenda en somt de verontschuldigde leden op.

1. Verslag vergadering 18/12/07 en opvolging
Verslag wordt goedgekeurd.
y
y

logo wordt later besproken
film van Ronny Mosuse kan uitgeleend worden bij het Wereldcentrum

2. Campagne ‘mijn gemeente is verkocht’
Sien overloopt het verslag van de werkgroep d.d. 29/01/2008. Het verslag wordt meegestuurd met de
uitnodiging voor de volgende vergadering van de trekkersgroep.

-

Voeding Vyncke heeft bij de Wereldwinkel geïnformeerd over de aankoop van bananen

-

op de gemeentelijke website wordt een pagina voorzien voor ‘fairtrade gemeente’

-

de trekkersgroep zal zich eerst richten op de handelaars/horeca en later naar de scholen en
verenigingen

-

op zaterdag 10 mei zal er een activiteit georganiseerd worden om de campagne bekend te
maken, dit wordt gelinkt aan de actie ‘Oxfam Trailwalker’ waarbij een team van 4 personen
100 km moet wandelen in 30 uren – zie brochure in bijlage

schepen Van Lancker vraagt om zelf geen keuzes te maken, maar alle handelaars aan te
schrijven
een brief werd opgestuurd naar alle handelaars en horecazaken met de vraag of ze interesse
hebben om mee te werken aan de campagne

Suggesties van de leden zijn steeds welkom, aanwezigheid op de vergaderingen van de trekkersgroep is daarvoor niet noodzakelijk.

3. Overzicht ‘Inventarisatie beleidsinstrumenten van de Oost-Vlaamse gemeenten – 2007’
De Provincie Oost-Vlaanderen maakte een inventaris van de gemeentelijke beleidsinstrumenten mbt
ontwikkelingssamenwerking. Mariska overloopt de resultaten van de inventarisatie aan de hand van
een samenvatting.
Opm:
- cijfers zijn niet genuanceerd genoeg
- provinciebestuur neemt zelf veel intitiatieven rond ontwikkelingssamenwerking

4. Visietekst gemeentebestuur
1 van de 10 punten is gericht op ontwikkelingssamenwerking. De tekst van punt 10 ‘met een ruime kijk
op de wereld’ wordt uitgedeeld. Schepen Van Lancker licht toe.
De volledige beleidsvisie is te raadplegen op www.depinte.be
- art. 1 - 5 heeft betrekking op de GROS, art.6 is gericht op verbroedering
- de afpraken die gemaakt werden binnen de GROS komen ongeveer terug in de visietekst
- voor 2008 is er 1.500 € voor werkingskosten ontwikkelingssamenwerking

5. Vastleggen data vergaderingen werkjaar 2008

-

dinsdag 8 april
dinsdag 13 mei
dinsdag 24 juni
dinsdag 9 september
dinsdag 14 oktober
dinsdag 9 december

Afhankelijk van de verschillende activititeiten zullen er bijkomend werkgroep vergaderingen doorgaan.

6. Allerlei

-

vraag VELT: filmvoorstelling ‘Our Daily Bread’
Nog meer informatie nodig mbt de samenwerking met Oxfam vooraleer de GROS advies kan
geven.

-

Broederlijk Delen
Centraal in de campagne staat Haïti: duurzame ontwikkeling en duurzame landbouw om de
stadsvlucht tegen te gaan.
In De Pinte en Zevergem werden tijdens de misvieringen al kalenders verkocht.
De solidariteitsbrunch gaat door op 16 maart tussen 9u30 en 13u. Er wordt een broodmaaltijd
met soep geserveerd.

-

Damiaanactie - Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest.
Het 'Damiaan-weekend' was in de Leiestreek opnieuw een succes. Vanuit het VTI in Deinze
trokken meer dan 180 vrijwilligers in en om Deinze op pad om stiftjes te verkopen. De getuigenis en de oproep die Brahim eerder in het VTI en in VIBLO had gedaan, overtuigde heel
wat leerlingen om mee te werken. Jongeren en leerkrachten droegen hun steentje bij om
mensenlevens te redden. In totaal werd door de groep in Deinze (die o.a. ook aan de kerk in
De Pinte en Zevergem stiften verkocht), door de leerlingen van de verschillende scholen en de

parochies in en rond Deinze meer dan 15.500 euro ingezameld. Op die manier zorgen de
mensen uit de regio Deinze er voor dat minstens 387 lepra en tbc-patiënten via de Damiaanactie genezen worden en opnieuw een toekomst hebben.

-

Nona organiseert op 20 februari een optreden van Jef Neve in Gent.

-

Schepen Van Lancker deelt mee dat er in de Gentenaar d.d. 12/02/2008 een artikel stond van
een inleefreis van de KVLV naar het West-Afrikaanse Guinée. Jeanine Schollaert, wonende in
Zevergem, was mee op deze inleefreis.
Antoine Van Nieuwenhuyse gaat na of deze mevrouw haar ervaringen wil komen delen tijdens
een volgende vergadering.

-

Het logo dat werd uitgekozen werd door Julien Mathys nog wat aangepast. De leden van de
GROS blijven echter van mening dat het tweede ontwerp moet blijven, met een andere kaart
van Afrika. Op de volgende vergadering wordt J. Mathys uitgenodigd.

Op zaterdag gaat een activiteit door van Wereldsolidariteit. Het gaat om een voordracht ‘De
kracht van vrouwen samen’ gegeven door zr. Jeanne De Vos.
Op de ACW-vergadering gaat een dvd vertoning door van ‘de kracht van mensen’. Ria Coussens zal op deze vergadering steun vragen voor het organiseren van activiteiten.

Volgende vergadering GROS: dinsdag 8 april 2007, 20 u (raadzaal gemeentehuis)

