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1. Voorstelling inleefreizen
Giara Reynvoet ging samen met 4 andere vrijwilligers vorming geven aan lokale animatoren
in Zambia onder het project Team Paco. Ze organiseerden er animatorvorming voor jongeren
en ouderen die zich inzetten op de speelpleinen. Vanuit een ervaringsgerichte aanpak en met
een enorme dosis enthousiasme en speelsheid brachten ze tijdens de vorming de jongeren de
kneepjes van het animatorvak bij. Ze leerden op deze manier ook veel over de plaatselijke
manier van werken. Tijdens het tweede gedeelte van het project stonden we samen met de
lokale vrijwilligers op het speelplein. Team Paco is er op gericht continuïteit te verzekeren.
TEAM PACO, het letterwoord staat voor hoe je als animator activiteiten kan organiseren binnen de speelpleinwerking. De jeugdleiders werden intensief begeleid, workshops in de voormiddagen, "stage" in de namiddag. Steeds een grondige reflectie in de avond. Ze trachten
steeds samen met de jongeren de vertaling te maken naar het Afrikaanse. Hoe kan je binnen
deze context aan de slag als animator. Vb. met een minimum aan materiaal, gebruik makend
van natuurelementen, en dergelijke. Er is nog steeds contact met de jongeren, "Father" Antonio, een peruaanse priester vanuit Don Bosco volgt dit verder op. De cursisten geven nu ook
zelf de cursus aan nieuwe jeugdleíders.
Meer info op: https://jdbwereldwijd.wordpress.com/team-paco-2016/
Maxime Brasseur deed haar Post-graduaat Internationale Samenwerking Noord - Zuid in Ethiopië. Ze nam deel aan het project van Yenega Tesfa (Hope for tomorow) die instaat voor de
opvang van straatkinderen in de stad Gondar. Yenega Tesfa wordt financieel ondersteunt door
o.a. de Belgische vzw De dertiende ster. Deze organisatie werd opgericht door verscheidene
adoptieouders die graag een structurele ondersteuning willen bieden aan het land van herkomst van hun adoptiekind. De inleefreis zorgde voor een ontmoeting met de lokale bevolking, en ze kreeg inzicht in de politieke, economische en de sociale situatie. Een onderdompeling in de lokale cultuur zorgde voor een integratie die verder ging dan enkel het observeren
van de andere waarden en normen. Deze ontmoetingen droegen bij tot een wederzijds begrip
en respect en tot een betere internationale verstandhouding.

2. Verslag vergadering 29 augustus 2017
Geen opmerkingen meer op het verslag.
Betreffende de braderie vond Acres of Hope het niet zo een ideale plaats omdat er recht over
hen geen standje stond. Volgende jaar moeten we degelijk materiaal laten maken. Dit moet
besproken worden op de GROS in juni.

3. Opvolging FairTrade-Campagne
PARNTERS:
Ponthoeve, Mmidi, Soda, Pot en Pinte werden allemaal aangesproken maar nemen de stap
maar niet.
LEM-raad (Mark Balcaen) werd aangeschreven met de vraag of we een woordje mogen komen
doen om tot een uitwisseling te komen;
We beslissen om ons ook te richten op oudercomités en scholen. We verdelen de comités en
de scholen. We gaan vragen of ze in het kader van de campagne Fairtrade willen gebruiken
Walter: GBS en VBS de Pinte
Sien: VBS Zevergem, Erasmus
Hendrik: Boomhut, Kleine Prins

STER - Fans
Het doel: 2.500 fans =min 4 FT-producten verbruiken/kopen en weten wat FairTrade is
Nu : 1680 FANS
Slechts 4 erbij op de geschenkenbeurs.

STER – FT Straat
: Eekbulk. Als het bordje toekomt sturen we de bewoners een brief.
Ook afspreken voor Nachtegalenpark toe te kennen.
STER FT Ambassadeur
STER FT-communicatie
STER FT-bestuur
ANDERE
Sterrencampagne bekend maken adhv wedstrijd in infoblaadje.
Fairtrade actie met 2de zit studenten in de bib blijven herhalen.
Er wordt nagedacht om de budgetten anders te besteden en een bepaald doelpubliek een bon
van de wereldwinkel te geven.

4. SDG’s voor openbare besturen
Een duidelijk filmpje van de VVSG: https://www.youtube.com/watch?v=WFkOdjAHTx0
VVSG onderzoekt samen met gemeenten, hoe duurzaamheid op een coherente manier kan
worden geïntegreerd in de gemeente en de lokale beleidsplannen (2020-2025).

Aanbod van de VVSG: Spelmethodieken, leidraad voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de SDG’s, posters en communicatiemateriaal, een interactieve infosessie op maat in
jouw gemeente voor ambtenaren, het schepencollege, het MAT... over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de vertaalslag ervan naar het lokale niveau,… .
Voor het pilootproject van de VVSG zijn we in de 2de groep terecht gekomen. Dit betekent
dat we geen intensieve begeleiding krijgen van de VVSG. Het college heeft echter wel de
engagementsverklaring ondertekend. http://www.vvsg.be/Internationaal/NoordZuid/Pages/Engagementsverklaring-'global-goals,-local-focus'.aspx
Het bestuur/MAT(management team=diensthoofden) heeft nog geen infosessie over de SDG's
gevolgd.

5. Werkgroep memorandum
Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De
verkozen lokale bestuurders zullen het beleid van onze gemeente of stad vormgeven tot
2025. Maar hoe moet dit beleid eruitzien?
Er zal een werkgroep worden opgericht die het memorandum zal opmaken. Dit gebeurt buiten
de GROS-vergaderingen. Er is hierover een infosessie/vorming vanuit 11.11.11 op woensdag
7 februari in Gent. Meer info op http://www.11.be/wat-doet-11-11-11/lokaal-beleid/lokaal-osbeleid/item/vorming-weeg-jij-mee-op-het-mondiale-beleid-in-jouwgemeente?utm_source=Nieuwsbrief+GROS+Algemeen&utm_campaign=220f749954M14018-memorandumGROS_20171113&utm_medium=email&utm_term=0_bb8b67a3d0220f749954-113227897
Er wordt een oproep gedaan via mail om deel te nemen aan deze infosessie en de werkgroep.

6. Dag van het Park 2018
Dag van het Park zal toch niet doorgaan tijdens het feestweekend van 150 jaar De Pinte.
We houden de formule zoals vorig jaar en het gaat door op zondag 3 juni 2018 in Scheldevelde.
Thema: SDG’s en mobiliteit (actueel in De Pinte)
We zien niet echt een mogelijke link met 150 jaar De Pinte.
De subsidie voor wereldburgerschap wordt opnieuw aangevraagd. We weten de resultaten in
februari. De verenigingen en leden van de GROS worden aangeschreven in januari om deel te
nemen aan Dag van het Park.

7. Noodhulp Bangladesh
Oproep van het Rode Kruis voor noodhulpteams naar opvangkampen te sturen in Bangladesh.
Er was een positief advies van de GROS leden via e-mail. Beslist door college op 6/11. Er
wordt 1.500 euro noodhulp geschonken aan het Rode Kruis voor de noodsituatie in Bangladesh.

8. Evaluatie Wat Nu?!
De Wat Nu?! infoavond ging door op 20 oktober 2017 met Tine Hens als spreker. Het was
heel boeiend. Er komt een interview in het infoblad van januari. Tine raadt nog volgende aan
indien je meer wenst te weten: Als boek ‘Donut Economie’ van Kate Raworth en als film ‘Demain’.
Het heeft geholpen nog extra affiches uit te hangen. Er werd ook een nieuw (jonger) publiek
aangesproken.
We vragen aan de Mina-raad of we eventueel in samenwerking een filmavond kunnen organiseren om de film ‘Demain’ te tonen. We kunnen dit koppelen aan de SDG’s.

9. Evaluatie 11 viering en verkoop
11 viering: Filmpje wereldweek lagere scholen + spreker leerkracht Boomhut (Marie Pollaris)
werd heel goed onthaald. Het filmpje kan bekeken worden op
https://www.youtube.com/watch?v=6fQNpV4kF5s&t=23s
Verkoop:
346 stuks verkocht = 2076 euro
filmavond= 396 euro
Bar filmavond = 232,4 euro
TOTAAL = 2704,04 euro (+nog wat naverkoop)
(vorig jaar 2781 euro)

10. Allerlei
Data GROS 2018
 Dinsdag 6/3/2018
 Donderdag 19/4/2018 gezamenlijke met mina
 Donderdag 3/5/2018
 Dinsdag 19/6/2018
 Donderdag 30/8/2018
 Dinsdag 9/10/2018
 Donderdag 13/12/2018
Amnesty Schrijfmarathon wordt gepromoot in de bib en in het gemeentehuis gedurende de
maand december.
Campagne Damiaanactie: We dompelen ons steeds vaker onder in een virtuele wereld. Een
wereld waarin we al spelend strijden om fictieve levens. Die kleine ontsnapping aan het echte
leven kan soms deugd doen maar we mogen de werkelijkheid niet uit het oog verliezen. Wist
je dat Damiaanactie met 50 euro een behandeling kan opstarten voor een patiënt? Vijftig euro
volstaat dus om een écht leven te redden. Met de januaricampagne zet Damiaanactie haar
strijd tegen lepra onverminderd verder. Kom samen met ons in actie!
Subsidieaanvragen voor 2017 moeten worden ingediend voor 31 januari 2018.

11. Activiteiten kalender
Vrijdag 29 december
Zondag 7 januari
11-12-13 januari
26-27-28 januari
Dinsdag 30 januari
Woensdag 7 februari
Donderdag 10 mei
Zondag 27 mei
Zondag 9 september

Getuigenis Nicole Devolder ism Okra DP, veldblomme
Nieuwjaarsreceptie De Pinte
Vredesactie (Rikolto) campagneweekend
Damiaanactie campagneweekend
vorming memorandum Sint-Niklaas
vorming memorandum Gent
bloemenmarkt
Dag van het Park
Braderie

Data volgende vergaderingen 2018:
 Dinsdag 6/3/2018
 Donderdag 19/4/2018 (open raad met mina)
 Donderdag 3/5/2018
 Dinsdag 19/6/2018
 Donderdag 30/8/2018
 Dinsdag 9/10/2018
 Donderdag 13/12/2018

Volgende vergadering GROS: dinsdag 6 maart om 20u (raadzaal gemeentehuis).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

