VERSLAG
Verslag GROS
Datum: 13 februari 2020
Plaats: Welzijnshuis, zaal De Geule (gelijkvloers)
Aanwezig: Maria De Keulenaer (Broederlijk Delen), Julienne Van Kemseke (Broederlijk
Delen), Martine De Meersman (Oxfam Wereldwinkel), Luc Nevejans (Dorizon Doenja),
Roger Bauwens (project Chili), Myriam Saman (SOS Jungle Kids), Guido Sertijn
(Wereldsolidariteit), Free Hasselman (11.11.11.), Marie-Louise Ferket (11.11.11.), Kimbondja
Kanianga (Wegwijzer Mama Kongolese), Marita Meul (schepen en voorzitter), Krista Molders
(deskundige Welzijn en secretaris)
Verontschuldigd: Willy Janssen (project Piano Posso), Godelieve De Meyer (Kaapverdië en
Trias), Walter Dedecker (project Piano Posso), Kabamba Yamba (Wegwijzer Mama
Kongolese),
Afwezig: Karien Ongena (deskundige)

Punt 1: Welkom en goedkeuring verslag 9 oktober 2019
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
Schepen Meul verwelkomt alle aanwezigen in het nieuwe welzijnshuis. Het verslag van de
GROS van 9 oktober 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de GROS.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 oktober 2019 beslist om
de verdeling van de toelagen ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd.
Opmerkingen: De solidariteitsmaaltijd van Broederlijk Delen vindt plaats op zondag 29 maart
2020 en niet op zondag 22 maart 2020.
Besluit: Het verslag van 9 oktober 2019 wordt goedgekeurd. De leden van de GROS zijn
welkom op de opendeurdag van het Welzijnhuis. De opendeurdag vindt plaats op zaterdag
14 maart 2020 van 14 tot 17 uur.
Punt 2: Goedkeuring samenstelling algemene vergadering GROS + bespreking
toetreding vierde wereldorganisatie Sint-Egidius
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:

1/Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 oktober 2019 de latere
toetreding van Guido Sertyn als effectief lid Wereldsolidariteit en Karine Ongena als
deskundige aanvaard voor de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.
2/ De vierde wereldorganisatie Sint-Egidius vraagt een eventuele toetreding tot de GROS.
Deze vraag is gesteld naar aanleiding van de verdeling van de toelagen
ontwikkelingssamenwerking voor o.a. Broederlijk Delen.
Toelichting – Het Sint-Egidiusfonds is een vierde wereldbeweging en behoort tot geen enkele
gemeentelijke adviesraad. Zij helpen nieuwe inwoners bij hun integratie in de samenleving
o.a. aanbod lessen Nederlands, helpen met officiële documenten, zoeken naar een
geschikte woning, enz. De organisatie/vereniging kan verder helpen waar de dienstverlening
van de sociale dienst OCMW omwille van het wetgevende kader niet verder kan worden
gezet.
Opmerkingen:
-

De toetreding van het Sint-Egidiusfonds gaat o.a. over de definitie van de term
‘ontwikkelingssamenwerking’
In andere gemeenten is de naam GROS gewijzigd naar Noord-Zuidraad of Mondiale
Solidariteitsraad omdat deze benaming beter de werking omschrijft.

Besluit:
1/ De GROS neemt kennis van de beslissing van college van burgemeester en schepenen.
2/ De meerderheid van de GROS-leden gaat akkoord met de toetreding van de vierde
wereldorganisatie Sint-Egidiusfonds. Volgens het huishoudelijk reglement artikel 6 –
samenstelling heeft elke vereniging/organisatie/project recht op 1 vertegenwoordiger (artikel
6.1.2.) en voor elke effectief lid kan één plaatsvervanger worden aangeduid (6.1.3.) Dit
betekent dat Maria De Keulenaer (momenteel effectief lid Broederlijk Delen) en Julienne Van
Kemseke (momenteel plaatsvervanger Broederlijk Delen) geen twee
organisaties/verenigingen kunnen vertegenwoordigen. Broederlijk Delen en SintEgidiusfonds zullen een formulier kandidaat-lid ontvangen.
3/ De leden van de GROS gaan unaniem akkoord met de naamsverandering van hun
officiële adviesraad. De GROS wordt Mondiale Solidariteitsraad. De leden vinden dat deze
nieuwe benaming beter omschrijft waar ze voor staan. De naamsverandering naar Mondiale
Solidariteitsraad wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen. De naamswijziging moet niet worden voorgelegd (na toetsing bij de cel beleid)
aan de gemeenteraad aangezien de naamsverandering geen wijzigingen bevat inzake de
bevoegheden van de adviesraad.
Punt 3: Mededeling – bekrachtiging van de voorzitter GROS
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking: Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 oktober
2019 mevrouw Marita Meul bekrachtigt als voorzitter van de gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking.
Opmerkingen: /
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Besluit: De GROS neemt kennis van de beslissing college van burgemeester en schepenen.
Punt 4: Adviesvraag straatactie Oxfam-Solidariteit
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de GROS het advies i.v.m.
fondsenwerving van Oxfam Solidariteit.
Oxfam Solidariteit vraagt terug de toelating om een face-to-face fondsenwervingsactiviteit te
mogen uitvoeren in de gemeente. Om deze fondsenwervingsactiviteit uit te voeren, doet
Oxfam Solidariteit beroep op het bedrijf ‘Direct Result’. Zij zijn gespecialiseerd in directe
dialoog fondsenwerving voor verenigingen met humanitaire of milieudoelstellingen. De
wervers willen mensen aanspreken om Oxfam Solidariteit structureel te ondersteunen.
Opmerkingen:
-

Oxfam Wereldwinkel benadrukt dat ze niet op de hoogte zijn van de vraag van Oxfam
Solidariteit en dat deze organisatie los staat van hun winkel.
Fondswerving kan op een andere manier gebeuren die minder dwingend/afdwingend
is.
Vraag naar besteding van de fondsen – de personen die fondsenwerving doen,
worden daarvoor betaald m.a.w. het bedrag dat mensen wensen te geven gaat
wellicht niet integraal naar het Zuiden.

Stemming – Aantal stemgerechtigde leden: 9 waarvan 0 ja-stemmen, 5 neen-stemmen en 4
onthoudingen.
Besluit: De leden van de GROS geven negatief advies om aan Oxfam Solidariteit toelating te
geven voor hun fondsenwervingactie op het grondgebied van de gemeente. Het advies wordt
overgemaakt aan het College van burgemeester en schepenen
Punt 5: Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 terugkoppeling
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
In 2019 is het strategisch meerjarenplan 2020-2025 opgemaakt en goedgekeurd door
gemeenteraad van december 2019. Het strategisch meerjarenplan is een plan tot op
actieniveau voor de komende 6 jaar.
Tijdens verschillende workshops konden 12 inspraakorganen, waaronder de GROS, input
geven a.d.h.v. strategische doelstellingen die aansluiten bij de thema’s van het
inspraakorgaan.
Zie PowerPoint terugkoppeling strategisch meerjarenplan.
Opmerkingen: geen
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Besluit: Kennisname van het strategisch meerjarenplan 2020 – 2025. De PowerPoint wordt
toegevoegd bij het verslag.
Punt 6: Evaluatie van de voorbije activiteiten + planning activiteiten 2020
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
05.11.2019 schoolvoorstelling “Gedaan met palaveren” door theater Levende Muziek.
Er waren twee voorstellingen. Ilse en Krista woonden de voorstellingen bij. De theatermakers
vragen steeds twee voorstellingen omwille van de interactie maar veel interactie was er niet
echt tussen de theatermakers en de leerlingen. De kinderen reageerden wel positief maar
we kregen de indruk dat de voorstelling een beetje met haken en ogen aan elkaar hing.
Misschien is het tijd voor iets anders? Een ander theatergezelschap (moet wel budgetair
haalbaar zijn) – het budget voor de uitkoopsom van Levende Muziek is voor het tweede jaar
ontoereikend. Een filmfestival voor 3de graad?
09.11.2019

verkoopactie aan de warenhuizen

Op vraag van de GROS zijn er meer stiften bijbesteld maar deze zijn niet verkocht. De
kwaliteit van de stiften is niet altijd goed. Er waren nog 37 set van de stiften over. De
wenskaarten zijn wel een goed verkoopsproduct.
De opbrengst bedraagt 2128,59 euro (verkoop en ontbijt samen)
Nieuw in 2019 is de betaling via de QR-code? Een enkele inwoner heeft deze
betalingsmethode gebruikt.
17.11.2019

ontbijt en film

Er waren 103 aanwezigen op dit evenement. Opbrengst: 658,43 euro.
Het knelpunt bljift het laattijdig inschrijven. Dit maakt het niet eenvoudig om tijdig de
producten voor het onbijt te bestellen o.a. bestellingen bij het voedselteam dienen twee
weken vooraf te gebeuren.
Betalen voor dit evenement is in het Welzijnshuis niet meer evident omdat er interne nieuwe
afspraken zijn rond cash geld (vooral cash geld dat niet geboekt wordt op een
beleidsitem/algemene rekening).
De leden beslissen om betaling met overschrijvingen aan te moedigen. De
baliemedewerkers van Welzijnshuis kunnen mensen die toch cash wensen te betalen,
doorverwijzen naar de Wereldwinkel (zeker openingsuren vermelden op de flyer) of betalen
aan de kassa op de dag zelf.
09.11.2020

schoolvoorstelling

Welzijn bekijkt een paar mogelijkheden o.a. film, theater (o.a. theater van A tot Z,
toneelgezelschap FAST FORWARD) -suggesties zijn altijd welkom.
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* theater van A tot Z heeft een aanbod. Het aanbod is vooral gericht op jonge tieners. De
enige voorstelling die eventueel in aanmerking komt, is Chica en Flicka (uitkoopsom niet
gekend – moet opgevraagd worden) Dit is een voorstelling voor kinderen 6-10 jaar en gaat
over anders zijn (ADHD/autisme).
** FAST FORWARD heeft geen aanbod meer – werkt sedert 2016 samen met theater van A
tot Z.
Mogelijke fimsuggesties vanuit 11.11.11. voor 3de graad zijn: Toen mijn vader een struik werd
– talkshow weg uit mijn land – een jaar zonder mijn ouders.
14.11.2020

verkoopactie warenhuizen + soep voor de vrijwilligers

15.11.2020

ontbijt en film – (zaal is vanaf 14.11.2020 gereserveerd)

Bevrijdingsfilms en MOOOV hebben een ruim filmaanbod. Het thema van de 11.11.11.campagne 2020 is nog niet gekend dus kan er nog geen filmkeuze bepaald worden. De
suggestie van Free is Toetnoasteki (2019) een kortfilm (42 minuten) over het samenleven in
een Oostendse wijk.
Opmerkingen: /
Besluit: Kennisname evaluatie activiteiten 2019 en planning activiteiten 2020.
Punt 7: Noord-Zuid platform regio Waas
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking: Op 12 december 2019 heeft het Waas Noord-Zuid forum plaatsgevonden.
1/ Alle gemeenten hebben interesse voor een begeleidingstraject op maat. Volgende
thema’s zijn voorgesteld: Schone Kleren, ondersteuning lokaal mondiaal beleid, armoede,
voedselverspilling, korte keten en diversiteit. De provinicie Oost-Vlaanderen zal in overleg
met VVSG een aantal trajecten uitwerken voor de lokale besturen. De voorstellen worden in
het voorjaar 2020 uitgewerkt.
2/ Mondiale gemeente – De provincie wil met 10 uitdagingen de gemeenten stimuleren om
lokaal rond mondiale thema’s aan de slag te gaan. Het startmoment is voorzien in mei/juni
2020 en de campagne zou lopen tegen eind 2021.
Dit zijn de mogelijke uitdagingen
1. Engagementsverklaring beleid
2. Gemeente organiseert een monidale week met een zelfgekozen thema
3. In lokale cultureel centrum 1 avond per jaar iets organiseren rond mondiale
solidariteit
4. Samenwerking met de bibliotheken rond wereldburgerschap
5. Basisscholen besteden aandacht rond een mondiaal thema
6. Vaste rubriek in gemeentelijke infoblad rond een mondiaal thema
7. Communicatiekanalen gebruiken om lokale initiatieven rond mondiale solidariteit
binnen de gemeente te communiceren naar inwoners
8. Een Faire boerenmarkt organiseren met sensibiliserend luik (jaarlijks)
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9. Gemeente neemt initiatief om duurzaam consumeren te stimuleren bij bevolking
10. Minstens 1 duurzaam product structureel aankopen door gemeentebestuur
Opmerkingen:
Besluit: Kennisname acties Noord-Zuid forum Waas. Meer bekendmaking via o.a. het
gemeentelijk infoblad (tweemaal per jaar). In het infoblad mei-juni 2020 nieuwe naam
voorstellen + overzicht van de partners
Punt 8: Vormingen/actualiteit/info
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
a. Het Fairtrade rapport van de gemeente
Na het invullen van de Fairometer (waarvan we een tiental vragen niet konden
beantwoorden omdat deze vragen betrekking hadden op duurzame landbouw,
sociale duurzaamheid) hebben we het rapport gekregen. Wij scoren 52/100 punten
(het gemiddelde is 63/100) De score rond communicatie is voor onze gemeente heel
laag nl. 3,3/10 (gemiddelde is 6/10) maar ook in eerlijk aankoopbeleid, ondersteuning
van events met eerlijke handel zijn er duidelijk nog groeimogelijkheden.
Het rapport wordt toegevoegd bij het verslag. Voorstellen om de communicatie te
verbeteren: meer zichtbaarheid in het gemeentelijk infoblad (minstens tweemaal per
jaar), gemeentelijke website en gemeentelijke facebookpagina gebruiken +
aanwezigheid van de Mondiale Solidariteitsraad op de cultuurbeurs.
De cultuurbeurs vindt dit jaar plaats op zondag 27 september 2020. (opbouw
stand op zaterdag 26 september 2020). Welzijn heeft de collega’s van Cultuur en
Toerisme op de hoogte gebracht dat de Mondiale Solidariteitsraad aanwezig zal zijn.
Er wordt een werkgroep cultuurbeurs opgericht. Ideeën zijn: nieuwe brochure,
pancartes met foto’s , promofilmpje, hapje voorzien?
Dag van de 4de pijler: zaterdag 7 maart van 9.30 tot 16 uur in Vlaams Parlement
Ter info: op 7 oktober 2021 is Sint-Gillis-Waas 10 jaar FT-gemeente
b. Mededelingen van de GROS-leden
Broederlijk Delen – 15 maart 2020 ontbijtactie + 22 maart 2020 koffiestopactie aan de kerk 29 maart 2020 solidariteitsmaal
Wereldwinkel - dit jaar zal Oxfam Wereldwinkel geen geschenkenbeurs meer organiseren.
Het is niet evident om als trekker vrijwilligers te vinden om de organisatie te dragen. Het
aanbod van de standhouders is minder gevarieerd. De Wereldwinkel werkt aan een nieuw
concept in hun eigen locatie. De Wereldwinkel vraagt eveneens naar stockageruimte
(tijdelijk/permanent).
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Jungle Kids – aankoop van twee stoomovens. Dagelijks worden 2000 maaltijden bereid met
deze ovens. Het grote voordeel door het gebruik van stoomovens is dat er geen hout meer
moet gekapt worden.
Mama Kongolese – winkel in de Zandstraat is gestart. In Congo is een varkensboerderij
gestart.
Project Chili – In Chili is het zomervakantie. Roger wacht nog op nieuws vanuit Chili.
Dorizon Doenja – bouw van een internaat voor meisjes + organiseren verschillende
evenementen o.a. optreden van Weerbots op 29 maart 2020 in GC De Route, het jaarlijkse
kerstconcert op 20 december 2020 met Sitting Duck in GC De Route en welllicht terug een
zwemevenement in het provinciaal domein te Wachtebeke.
Besluit: Kennisname

De werkgroep cultuurbeurs (schepen Meul, Luc Nevejans, Marie-Louise Ferket,
Martine De Meersman en Free Hasselman) komt samen op 23 april 2020 om 20 uur in
zaal De Stropers (gelijkvloers) van het Welzijnshuis

De volgende vergadering van de Mondiale Solidariteitsraad heeft plaats
op 11 mei 2020 om 20 uur
Welzijnhuis, vergaderzaal De Geule (gelijksvloers)
Zwanenhoekstraat 1A
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