Vergadering GROS

Verslag vergadering 1 – 2 februari 2016
Aanwezig
Van Boven Sien, De Lange Hendrik, Deruyter Hans, Vandenbussche Ann, Jan Milh, Laureys
Bart, Delfosse Philippe, Lagaert Marc, Decock Anniek, Vande Velde Hilde, Vlassenbroeck Walter, Veireman Cleo, Jeanine Maes
Verontschuldigd
Coussens Ria, Van Petegem Philippe , Ghyselinck Kathleen, Van De Sompel Diane, Dirk Vanroose, Van Nieuwenhuize Antoine, Samyn Mariska
Afwezig
-

1. Verslag vergadering 9/12/2015
Ok, geen opmerkingen meer.

2. Opvolging Fairtrade-Campagne
PARNTERS:
Onze partners werden beloond met chocoladehartjes met een bedankingskaartje aan.
Flyers werden aangepast met nieuwe partners
De rode lijst (mogelijke nieuwe partners) zullen we een brief sturen en nadien eventueel eens
langsgaan voor extra uitleg.
STER - Fans
Het doel: 2.500 fans =min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat Fairtrade is
Nu : 922 FANS (31 bij dankzij de geschenkenbeurs)
STER – FT Straat
Oproep is verspreidt via het infoblad/e-nieuwsbrief.
Wijkcomités aanschrijven in het voorjaar 2016. Fairtradegemeente en de sterren uitleggen en
vragen of ze ons willen helpen met het behalen van de ster.
STER FT Ambassadeur
Wim Vanbiervliet, An Defloor
Lieve Van Lancker en Vincent van Peteghem zijn bereid ambassadeur te zijn. Ze worden uitgenodigd op de volgende vergadering.
Cleo heeft het gevraagd aan Dossche. Ze ging er eens over nadenken. Ze vermelde ook dat
ze geprobeerd heeft om over te stappen op fairtrade chocolade via Max Havelaar, maar dat de
papierhoop en vooral de heel strenge controles en vele eisen haar heeft afgeschrikt. Dit wordt
doorgegeven aan Fairtrade gemeenten.

STER FT-communicatie

STER FT-bestuur
We zullen eerst een overzicht maken van wat er nu al aan Fairtrade producten wordt gebruikt
binnen de verschillende diensten van de gemeente en wat er nog meer kan gebeuren
CHOCOLADEPROJECT
Hiermee opnieuw starten in augustus 2016.
Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:
Concreet:
bloemen?

mogelijke partners/rode lijst aanschrijven.
ambassadeurs uitnodigen op volgende vergadering.
Wijkcomités aanschrijven voor FT straat.
overzicht maken van wat alle gemeentediensten al doen met fairtrade
bekijken of het mogelijk is OWW naar Zevergem te brengen
hoe gaan we met Fairtradegemeente op de bloemenmarkt staan. Infospel over

3. Toelichting vluchtelingen opvang
Inge Strobbe – maatschappelijk werker OCMW De Pinte komt toelichting geven over de vluchtelingenopvang in De Pinte.
In Zevergem in er een lokaal opvang initiatief (LOI) van 2 woningen waar er 9 personen worden opgevangen. Het spreidingsplan legt op nog 8 extra plaatsen te voorzien. Daarom is men
momenteel op zoek naar betaalbare woningen in De Pinte of Zevergem. Naast deze zoektocht
zorgt Inge er ook voor dat de personen in het LOI krijgen wat ze verdienen. Ze krijgen intensief Nederlandse les, er wordt gekeken dat ze in orde zijn met hun papieren,…
Er is nu ook een groep vrijwilligers die regelmatig activiteiten met hun gaan doen, 1 maal per
maand is er een samen koken initiatief en 1 maal per week krijgen ze de mogelijkheid om
deel te nemen aan voetbalmatchen.
Er is een constante doorstroom van personen die in het LOI blijven. Als vluchtelingen toekomen in België moeten ze niet meer eerst naar een collectief opvang centrum, gezien het
plaatstekort worden de nieuwkomers direct toegewezen naar het LOI (wat vroeger niet het
geval was). Indien er plaats is in Zevergem komen ze mogelijks naar hier. Dan wordt hun
asielaanvraag bekeken. Dit proces duurt enkele maanden tot een jaar. Hun aanvraag wordt
afgewezen of toegekend. Indien hun aanvraag wordt toegekend krijgen ze nog 2 maand de
tijd om een woning te vinden op de reguliere woningmarkt. Dit gebeurd met hulp van de vrijwilligers en meestal zijn dit huurwoningen in Gent omdat De Pinte te duur is.
Inge Strobbe zal de GROS op de hoogte houden van de stand van zaken.
Het GROS geeft het advies dat het middenveld er op attent moet gemaakt worden dat ze de
vluchtelingen kunnen betrekken bij hun activiteiten. Er wordt gevraagd met een buddysysteem te werken zodat de drempels gemakkelijker te overwinnen zijn. Indien er vrijwilligers/activiteiten zijn kan dit gemeld worden bij Inge Strobbe.

4. Dag van het Wereldpark 29 mei 2016
Inschrijvingen:
- Oxfam - bar en info
- Acres of Hope- infostand met wedstrijd
- Greyhounds in Nood - infostand organisatie
- Wereldsolidaritet - infostand sociale bescherming
- 11.11.11 - infostand sociale bescherming / activiteit
- Nona - infostand werking
- art@depinte - nog te bepalen
- ACV - nog te bepalen
- Yoga De Pinte - stand met activiteit
- Mobiele fruitpers - verkoop en bewustmaking eigen kweek/wegwerpmaatschappij
- Istuti - verkoop en info
- home thaleia - verkoop en info Handicap International
- Muziekschool De Pinte - workshop Djembé
Staat reeds vast
- Activiteiten en workshops van 11u tot 16u. Om 16u een slot optreden.
- Bar door Oxfam wereldwinkel
- Gratis fairtrade picknick (inschrijven verplicht)
- Samenwerking met jeugddienst en cultuurdienst
- Werelddorp met 5 workshops (nog te kiezen) door vzw Kassoemai
- Locatie park scheldevelde
- GROS stand samen met Fairtrade stand
De leden van de GROS zullen met hun eigen organisatie aanwezig zijn. Het zal wel kenbaar
gemaakt worden dat ze lid zijn van de GROS (adhv kalender/vlaggen/banner). En er zal een
GROS-stand zijn samen met de Fairtrade-stand.
Ideeën vanuit de GROS waren:
- Korte documentaire tonen eventueel in de kelder. Vluchtelingenwerk Vlaanderen zou
docu’s beschikbaar hebben.
- Er kan een activiteit/stand worden georganiseerd samen met het OCMW en het LOI
- De leden van de jeugdbeweging uitnodigen.
- Personen die een subsidie voor hun inleefreis kregen vragen een collage van informatie en/of foto’s te laten maken voor op Dag van het park
Indien er nog ideeën zijn voor workshops, muziek of goede voorbeelden van andere wereldfeesten zijn deze steeds welkom.
Eind februari worden degene die zijn ingeschreven verwittigd van de praktische invulling.

5. WAT NU?!
Jaarlijkse infoavond georganiseerd door de GROS
Datum: vrijdag 14 oktober om 20u in de BIB
Afhankelijk van wie we laten komen kan er gekeken worden voor een grotere zaal. (OCP)
Er is 500 euro extra budget voor deze activiteit dankzij de subsidie van de provincie.
Voorstellen: David van Reybrouck, Reginald Moreels, Luc de Man, Els Keytsman, Jan Leyers,
Rudi Vranckx, Pieter Boussemaere, samenwerken met vorming plus.

6. Allerlei
Overzicht subsidieaanvragen
Werkingstoelage

Fondsenwerv.

Projecten

11 groep

x

x

Oxfam ww

x

x

Broederlijk delen

x

x

Istuti

x

x

x

x

Vrienden vd Kwango
KVLV Trias

x

Damiaanactie
Nona vzw

x

x

Vredeseilanden

x

X

x

x

Wereldsolidariteit
Acres of Hope

x

Subsidie inleefreis werd aangevraagd door: Sien van Boven (Centraal Amerika), Marc Claeys
(Roemenië), Tessa Feys (Togo), Sjiel Seynaeve (Nepal), Delbeke Gabriëlle (Sri Lanka).
Verjaardagskalender: Foto’s ontvangen van (9) 11.11.11, acres of Hope, broederlijk delen,
damiaanactie, istuti, KVLV, Oxfam, Wereldsolidariteit, Nona.
Uitnodiging Oxfam - Sahrawi vluchtelingen – rondleiding fototentoonstelling, Brussel. Zondag
7 februari (11-12u)

7. Activiteiten kalender
27 februari
13 maart
9 april
15 april
17 april
8 mei
29 mei
11 september
14 oktober
15 oktober
23 oktober
11 november
3-4 december

Dag van de 4de pijler – Brussel, Vlaams parlement
Sobermaal broederlijk delen
Benefietconcert Nona
wijndegustatie met de KVLV en Oxfam WW in Zevergem
reisverslag Nepal van Sjiel, Veldblomme 15u
Bloemenmarkt Zevergem
Dag van het wereldpark, scheldeveldepark, 11u
Braderie
WAT NU?! infoavond
Wereldwinkeldag
Nona maaltijd
11 november herdenking
Geschenkenbeurs

Data volgende vergaderingen 2016:
 Maandag 11/4/2016
 Woensdag 8/6/2016
 Dinsdag 30/8/2016
 Dinsdag 25/10/2016
 Dinsdag 13/12/2016

Volgende vergadering GROS: maandag 11 april om 20u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u00 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

