Vergadering GROS

Verslag vergadering 18 oktober 2011

Aanwezig
Sien Van Boven, Tine Vandewalle, Anniek Decock, Hendrik De Lange, Marc Claeys, Marc
Lagaert, Jeanine Schollaert, Bart Laureys, Dirk Picquet, Dirk Vanroose, An Defloor, Lieve Van
Lancker, Mariska Samyn
Verontschuldigd
Philippe Van Petegem, Ria Coussens, Hilde Vande Velde, Walter Vlassenbroeck, Gentiel
Vanommeslaeghe
Afwezig
Hans Deruyter, Debbie Malfait, Liesbet Groffils, Antoine Van Nieuwenhuyze

De voorzitter verwelkomt iedereen en somt de verontschuldigde leden op.
- Er wordt een extra agendapunt toegevoegd mbt Broederlijk Delen.
- Naar Gentiel Vanommeslaeghe wordt een kaartje gestuurd om hem beterschap te wensen.
1. Verslag vergadering 22/08/2011 (zie bijlage) & opvolging
- Fair Trade campagne wordt verder opgevolgd:
- fruitpers: blijft doorgaan
- er zal een lijst worden opgestuurd naar de GROS om langs te gaan bij de deelnemende handelaars mbt opvolging + Keltra verwijderen van de lijst
- cosmetica: geen bestaande lijst van mogelijke producten
- campagne Drugpunt ‘meer van zonder’ promoten?
- braderie:
- waterdichte tent voor volgend jaar is gewenst
- elektro: zeer mooi gemaakt en inhoudelijk goed van moeilijkheidsgraad – voor herhaling vatbaar
- er waren voldoende vrijwilligers aanwezig
- brochure van de GROS is ok
- logo GROS
- vragen of het bestaande logo kan aangepast worden (groter formaat + afdruk zw/w)
– Tine gaat dit na
- subsidiereglement: opmerking mbt advies vorige vergadering: welke extra bewijsstukken
zullen er gevraagd worden?
nieuw advies: geen extra bewijsstukken vragen, bijkomende informatie zal opgevraagd
worden indien nodig
- voorbije activiteiten:

- Manifiesta: heel leuke activiteit, volgend jaar op 22 september 2012
- Hoed vol liedjes (Nona): heel goed geweest, 100-tal aanwezigen, veel kosten en
weinig opbrengst
 vraag of de GROS advies kan geven naar het schepencollege voor gratis gebruik van
een technieker en technische ondersteuning voor activiteiten, dit enkel voor de cultuurzaal. Mariska stuurt een ontwerp door van advies.
2. Opvolging Fair Trade campagne
werd behandeld bij punt 1
3. Activiteit 11.11.11
- straatactie: tot nu toe 11 vrijwilligers en er zijn er minstens een 40-tal nodig
De GROS stelt voor om te wachten tot 1 november om te beslissen of deze actie al
dan niet doorgaat.
- 11.11.11@home
- Sien stelt de actviteiten voor
- iedereen die organiseert maakt best reclame in z’n eigen buurt
- op de GRC zullen flyers meegegeven worden
- Colette stuurt een praktische fiche door
- 11-november herdenking
- toespraak door Jan Turf
- workshops voor de scholen in het kader van de klimaatproblematiek + verwerking
voor de tentoonstelling
- er wordt opnieuw soep voorzien
extra agendapunt: Broederlijk Delen
Via Broederlijk Delen kwam de vraag om iemand van Zuid-Amerika naar De Pinte te laten
komen op inleefreis (voor Vlaanderen gaat het over 10 personen in totaal). Er is hiervoor opvang nodig bij een gezin dat spaans spreekt en bij wie die persoon een week kan logeren,
Sien en Paul lieten weten dat dit bij hen kan.
Ondertussen werden er reeds verschillende enthousiaste mensen gevonden die hieraan willen
meewerken en die willen tolken.
nog enkele voorwaarden:
- er moet een programma opgemaakt worden
- bedoeling om zowel positieve als negatieve kanten te tonen
- bezoek aan scholen is vereist (zowel lager als middelbaar)
- getuigenis van de gast op neutraal terrein
- periode: 14-22 maart
- GROS-leden mogen voorstellen doen van mogelijke activiteiten
- in december zal er geweten zijn wie er langskomt
4. Activiteiten leden GROS
- Oxfam Werelwinkel: Wereldwinkeldag was een succes; de Geschenkenbeurs gaat door op 3
en 4 december in het gemeentehuis

-

5/11:Solidariteitsdag Bolivia (Belmundo Gent)
6/11: ICS ism Oxfam: film in de Centrale ‘the inside job’
10/11: Noche Cubana
14/11: discussieavond over holibirechten op Cuba (via Belmundo)
3 & 4/12: infostand bij Oxfam Mariakerke

- Nona: 22/10: 10-jarig bestaan: symposium met Roxanne Hendrickx die uitleg geeft over
evolutie van Roemenië en over de hulpverlening
13/11: jaarlijks etentje tussen 12 en 14u
- Vrienden van de Kwango: 28 april: solidariteitsmaal
- Davidsfonds: 1, 8 en 15 februari: lezingen ‘De Wereld beweegt’ over de klimaatwijziging, de
mens in beweging, de aarde verschuift. Professor uit Gent komt deze lezingen geven.
- Parochiale werkgroep Geloofsgesprekken: zullen eventueel iets organiseren in het kader van
noord-zuid, bv betekenis van vasten in de verschillende godsdiensten
- KVLV zuiddag: leerlingen van de 3e graad gaan een dag werken en hun verdienste gaat naar
projecten in het Zuiden. Bij de KVLV-groep komen er een 60-tal studenten, hun verdiensten
gaan naar de boerenorganisaties in Tanzania.
Er komt ook een mogelijke samenwerking tussen Braziliaanse plattelandsvrouwen en de
KVLV, cfr. Guinée.
Lieve merkt op dat er plannen zijn om iets dergelijks te organiseren met Erasmus De Pinte.
- Broederlijk Delen: 25 maart: brunch, campagne ‘laat ze hun plan trekken, wij trekken mee’
- 11-groep: rond 25 mei: optreden ism Harmonieorkest De Pinte: wereldconcert
- Wereldsolidariteit: accenten werkjaar 2011-2012:
- naar buiten komen met ‘getuigenissen’ van de inleefreizigers uit Oost-Vl. dit in Benin
- het verder zetten van onze lentecampagne (het is het tweede jaar) : ‘Toegang tot
gezondheidszorg wereldwijd’: er komt nieuw campagnemateriaal: quiz; alternatieve
manier rond ‘petitie’,… . Hierbij ook Okra, CM, Kazou bereiken.
- Tijdens de ‘Internationale week’:
het rondtrekken in Oost-Vlaanderen vanuit ’Werelsolidariteit’ met mensen uit ’t Zuiden
bv. getuigenissen brengen in de scholen,..
- vraag van Ria in het kader van de ‘Internationale week’: zou er een mogelijkheid
kunnen zijn dat de mensen uit ’t Zuiden een ‘getuigenis’ kunnen brengen binnen onze
GROS ?
5. Allerlei
- Bart vraagt of het mogelijk is op de volgende vergadering een Triple 11 te schenken?

Volgende vergadering GROS: dinsdag 20 december 2011 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

