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1. Voorstelling inleefreis
Marie en Nills gaven een toelichting over hun inleefreis in Kenia. Het werd georganiseerd met
Agape Volunteers. Dit is een Britse organisatie die sociale projecten heeft in 80 landen. Hun
project in Kenia ging door in een weeshuis en een school. Met de steun die ze kregen hebben
ze extra ingezet op het verbeteren van de hygiëne.

2. Verslag vergadering 4 - 30 augustus 2018
Geen opmerkingen meer op het verslag.
Het memorandum moet verder worden opgevolgd.
We bekijken of er een afgevaardigde kan zijn uit de parochie en/of broederlijk delen.

3. Nieuwe Fairtrade campagne

Het nieuwe verhaal van FairTradeGemeente: Fair Trade Begint Hier.
Landbouwers wereldwijd staan onder druk door te lage en volatiele prijzen. Dat is de realiteit
voor landbouwers in het globale zuiden en ook voor landbouwers van bij ons. Het gaat met
andere woorden over een mondiale uitdaging. Zeker, er zijn grote verschillen tussen
landbouwers, sommige hebben grote bedrijven, toegang tot kapitaal, subsidies en
geavanceerde machines. Terwijl andere het moeten stellen met een voetbalveld aan terrein,
verouderde bomen, zonder kapitaal, infrastructuur of sociaal vangnet. Maar er is een
belangrijke universele oorzaak achter de mondiale uitdaging voor landbouwers, namelijk de
grote concentratie aan macht bij verschillende schakels in de voedselketen. Of nog, het
gebrek aan macht bij de landbouwers en de consument om het voedselsysteem te
verduurzamen.
FairTradeGemeente schrijft niet enkel een nieuw verhaal. We lanceren ook een nieuwe set
criteria en een nieuw actiemodel, de Fair-O-Meter.

De nieuwe criteria: de basisvereisten voor iedere FairTradeGemeente
De vernieuwde criteria bouwen verder op de bestaande zes criteria waar iedere
FairTradeGemeente aan voldoet. Toen de criteria voor het eerst gelanceerd werden in 2004,
waren dit echte pionierscriteria en enkel de beste spelers in Vlaanderen konden binnen de
twee jaar de criteria realiseren. Vandaag hebben 196 van de 308 Vlaamse gemeenten
bewezen aan de zes criteria te voldoen. Met andere woorden, de criteria zijn geëvolueerd van
pionierscriteria naar een basisstandaard, waar de meeste gemeenten in Vlaanderen aan
voldoen.
Bij de opmaak van de nieuwe criteria hebben we hier rekening mee gehouden. De vernieuwde
criteria zijn zo geformuleerd dat iedere fairTradeGemeente eraan kan voldoen mits een
inspanning. Ons doel is dan ook dat alle FairTradeGemeenten binnen twee jaar aan deze
nieuwe basiscriteria of minimumvereisten zullen voldoen.
Uiteraard is de verbreding van ons verhaal verwerkt in de criteria. Dus in ieder criteria waar
dit relevant is, werd de globale producent opgenomen.
De 10 vernieuwde criteria zijn onderverdeeld in 3 clusters:
Uitdagingen voor de eigen Gemeentelijke Organisatie
De gemeente koopt minimaal 3 fairtradeproducten uit het Zuiden aan voor dagelijks gebruik
(waaronder koffie)
De gemeente koopt minstens 2 lokale duurzame voedingsproducten aan
Alle gemeentelijke instellingen nemen Fair Trade principes op in hun publieke aanbestedingen
voor voeding
De gemeente organiseert minstens 1 sensibiliseringsactie naar het eigen personeel. Over het
mondiale verhaal van eerlijke handel en de situatie van landbouwers in het zuiden en het
noorden.
De landbouwers uit de omgeving krijgen bij deze actie aandacht.
Gemeente ondersteunt middenveld, horeca, winkeliers en producenten
Het gemeentebestuur geeft steun aan de trekkersgroep in de vorm van middelen, personeel,
communicatie enz.
De gemeente communiceert jaarlijks over de verkooppunten waar eerlijke producten te
vinden zijn
De gemeente organiseert jaarlijks samen met de trekkersgroep een actie om handelaars,
horecazaken en verenigingen te overtuigen om eerlijke producten aan te bieden
Gemeente sensibiliseert haar inwoners over Fair Trade
De gemeente ondersteunt de trekkersgroep bij het organiseren van minstens 1 initiatief waar
verenigingen, inwoners en landbouwers elkaar ontmoeten.
De gemeente ondersteunt de trekkersgroep bij het organiseren van minstens 1 publiek
evenement waar eerlijke handel centraal staat.
De gemeente publiceert minstens 1 artikel in haar gemeentelijk infoblad met info over eerlijke
handel en de FairtradeGemeente campagne.

Tijdslijn en volgende stappen

Na het startmoment is het aan ons om samen in de gemeenten de bestuursploegen en andere
lokale actoren te activeren. We rekenen daarbij op jullie als onze lokale ambassadeurs.
Uiteraard zorgen we voor een sterk signaal en ondersteuning vanuit de campagne. Vanaf dan
kan de Fair-O-Meter enquête ingevuld worden door het bestuur en de trekkersgroep. In juli
brengen we alle info samen. Wat gebeurt in de Vlaamse gemeenten en steden rond eerlijke
handel? Om dan tenslotte tijdens de Week van de Fair Trade 2019, de Fair-O-Meter te
lanceren naar een zo breed mogelijk publiek. Zo kan iedereen in Vlaanderen opzoeken wat er
in zijn of haar gemeente gebeurt rond eerlijke handel. Kan de trekkersgroep en het bestuur
zien wat er al gebeurt en wat er nog beter kan. En kunnen de FairTradeGemeenten elkaar
inspireren om nog verder te gaan voor eerlijke handel.

Eerste meningen GROS:
‒ Wat zijn de criteria die we moeten hanteren voor lokaal? Bio? …
‒ We zullen een extra samenkomst plannen met de trekkersgroep om de aanpak te
bespreken.
‒ Een inventaris maken van wat er is aan duurzame landbouw in de gemeente

4. Dag van de Vrede - Helden van de duurzame gemeente
Meer info op www.duurzamegemeente.be
Een zeventigtal inwoners kwamen vrijdagavond samen op het Kerkplein ter gelegenheid van
de Dag van de Vrede. De straten waren bevlagd, de kerkklokken luidden, de fietsbellen
rinkelden en enkele lokale "helden" die zich inzetten voor een betere wereld werden bedankt.
‒ Tine Vandewalle
‒ Sanne Vermeeren
‒ Repair Café Schelde-Leie
‒ Home Thaleia
‒ Sien Van Boven
Bekijken of we dit jaarlijks kunnen herhalen.
Opmerkingen: meer ruimte vrijmaken en geluidsinstallatie voorzien

5. Noodhulp Niger
Er is een oproep tot noodhulp van Caritas international voor de situatie in Niger.
Niger ligt in het hart van de Sahel en wordt regelmatig geconfronteerd met voedselcrisissen
als gevolg van droogtes en hoge prijzen van de meest verbruikte granen (gierst, sorghum,
maïs en rijst). De helft van de Nigerezen heeft bovendien geen toegang tot drinkbaar water.
De Diffa regio, in het uiterste oosten van Niger, wordt sinds 2012 geconfronteerd met
serieuze volksverhuizingen, van vluchtelingen en intern ontheemden, als gevolg van de
afpersingen van Boko Haram op de grens tussen Niger en Nigeria.
In deze context steunt Caritas International de kwetsbare landelijke bevolking zodat ze de
terugkerende voedselcrisissen beter kunnen doorkomen, een betere toegang tot drinkbaar
water hebben, en toegang hebben tot nieuwe inkomstenbronnen. Anderzijds helpt Caritas
International de slachtoffers van de crisis in Diffa en werken we aan vredesopbouw.
Via mail werd door de GROS advies gegeven om noodhulp te schenken aan Caritas voor de
noodhulp in Niger.
Ondertussen werd dit goedgekeurd door het schepencollege en werd er 1.000 euro noodhulp
geschonken aan Caritas voor de voedselcrisis.

6. Noodhulp Sulawesi
Het Consortium 12-12 heeft zijn rekeningnummer geactiveerd voor een inzamelactie voor de
humanitaire ramp in Indonesië. In het Consortium 12-12 zijn zeven Belgische
hulporganisaties verenigd zijn. In een persbericht wijst het Consortium op de meer dan
anderhalf miljoen mensen die door de ramp getroffen zijn.
De GROS geeft positief advies om het resterende budget voor noodhulp (920 euro) aan het
Consortium 12.12 te schenken voor hun acties in Sulawesi, Indonesië. Ze vragen of er extra
budget kan worden vrijgemaakt gezien de noodsituatie. Het college gaat niet in op dit advies
aangezien er geen budget is voorzien.

Er wordt 920 euro financiële ondersteuning gegeven aan het consortium 12.12 voor de
noodhulp in Sulawesi, Indonesië op rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 (vermelding
noodhulp Sulawesi).
7. 11.11.11 Campagne
De 11.groep van De Pinte-Zevergem, in samenwerking met de GROS, steunt deze campagne
met volgende initiatieven:
•
De zesde leerjaren van alle lagere scholen van De Pinte en Zevergem namen in
oktober deel aan de wereldweek. (film+workshops+fotoshoot+muziekvoorstelling)
•
Soepmaaltijd en campagne voorstellen aan het personeel
•
De theatervoorstelling Trekvogels op 7 november in de Raadzaal
•
Tijdens de 11-novemberherdenking in het gemeentehuis.
•
Campagnemateriaal verkopen tijdens het weekend van 9, 10 en 11 november. Je
zal ook een zelfgekozen bedrag kunnen storten bij de verkopers met je smartphone.

8. Allerlei
•
•
•
•

9.

Flyers WAT NU?! Infoavond worden uitgedeeld
Laatste GROSvergadering is vervroegd van 13/12 naar dinsdag 4/12
Voorkeuren voor data GROSvergaderingen 2019?  dinsdagen
Evaluatie braderie: banners gros aanpassen, zichtbaarheid grosbanner misschien beter
aan de voorkant, 2m extra plaats voorzien.

Activiteiten kalender

Zaterdag 13 oktober
Donderdag 18 oktober
Woensdag 7 november
Zondag 11 november
Zondag 18 november
Vrijdag 23 november
Donderdag 29 november
Donderdag 29 november
1 en 2 december

Wereldwinkeldag
YOUCA:4 leerlingen komen werken bij gemeente tvv goed doel
Theatervoorstelling Trekvogels tvv 11.11.11
11 november herdenking
Nona maaltijd
WetegeiteQuiz, OCP
bespreking nieuwe Fairtradecampagne, 13u30, gemeentehuis
WAT NU?! infoavond, met An Vranckx in de Bib
Geschenkenbeurs, OCP

Data volgende vergaderingen 2018:
 Dinsdag 4/12/2018

Volgende vergadering GROS: dinsdag 4 december om 20u (raadzaal gemeentehuis).
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

