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GRIS ALV-vergadering 23 september 2010 
 

 Agenda 
 
 
1.  Goedkeuring verslag ALV van 17 juni  

2.  Voorstelling van het project 'Mwana Ukundwa' door Dirk Maes uit Linden.  

3.  Financies.  

 - Projectsubsidies aanvragen voor 2011 en werkingskosten lidorganisaties.  

 - Budget noodhulp voorzien? (cfr recente vraag Pakistan).  

 - Vraag Tom Depuydt voor de bouworde. 

4.  Sialfeest op  zaterdag 2 oktober  

5.  Een Afrikaquiz te Lubbeek?  

6.  Opvolging aanwezige lidorganisaties: 11.11.11 actie 2010, vredeseilanden 

2011, fairtradetrekkersgroep, Noord-Zuidkaart, Vredesweek Pax Christi 

24.09.2010, Netwerk Vlaanderen en ethisch omgaan met gemeentegelden, Actie 

'De tijd loopt', andere??  

7.   Website, infoblad, varia (Quiz Holsbeek). 

 

 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga. 

 

Verontschuldigd:   Kristien Clits, José Ghekiere, Jules Godts, Gerda Liekens, Guy Sprengers, Jos 

Swinnen, Mia Ulens, Freya Verlinden, Jaak Willemse. 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Sarah Caubergs, Tine De Vos, Magda Verbeelen,. Maria Sprengers. 

 

Verontschuldigd:  Hugo Pelgrims, Brian Sisk, Martine Vanbever, Benita Van Hurck,, Peter Van Win-

dekes,  

 

Uitgenodigd: Dirk MAES van “Mwana Ukundwa” 

 

 

 

1. Goedkeuring verslag 17 juni 2010 
De adviesraad keurt het verslag goed. Enige opmerking: schrijfwijze van de naam van Sarah Caubergs  
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2. Voorstelling van het project “Mwana Ukundwa” 

 
Genodigde is Dirk MAES inwoner van Linden-Lubbeek. 

Mwana Ukundwa betekent “geliefd kind”. 

AMU (Association Mwana Ukundwa) 

De echtgenote van Dirk MAES, Hilde PROOT werkte als arts mee in Kirindi Birambo Rwanda in het kader 

van aids verzorging. 

Rose GAKWANDI-MUKANKAKA – de weduwe van een pastor met 7 kinderen, zette zich in voor de 

weeskinderen na de genocide in Butare en Kigali en is nu coördinatrice van AMU. 

 

AMU doelstellingen:  1. Ondersteunen van de kinderen (scholen, uniformen, … enz) 

 2. Bevorderen van de gezondheid van AMU-leden 

 3. Het opzetten van microprojecten in de landbouw, veeteelt en naaiateliers. 

In Birambo zijn 2 AMU medewerkers: Pierre (maatschappelijk werker) en Chantal. Ze bouwen er een kleine 

bibliotheek uit in de school. De school heeft 350 leerlingen in de lagere school en 110 in het secundair on-

derwijs. Ze volgen ook kindgezinnen (gezinnen waarvan de ouders gestorven zijn). Er werden al microkre-

dieten aan 220 ouders toegekend.  

De aanvrager van de subsidie (steun) is de vereniging „Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers‟ van 

ALUMNI Leuven. De KU-Leuven erkent de vereniging en doet gratis alle administratie voor de vereniging, 

die probeert ieder jaar 15.000 euro over te maken aan AMU. De armste kinderen (uitsluitend weeskinderen) 

gaan voor om in het project opgenomen te worden.  

 

 

Besluit GRIS:  

 De betrokkenheid van Hilde en Dirk is duidelijk 

 De voorzitter zet uiteen hoe subsidiëring voor projecten in het zuiden kan toegekend worden.  

 Een aanvraag voor projectsubsidie is mogelijk (zie website GRIS) 

 Belangrijk is een band te hebben met de Lubbeekse bevolking, maar ook om terugkoppeling te kun-

nen geven, bijvoorbeeld door oproep te doen naar de Lubbeekse scholen.  

3. Financies: nieuwe aanvragen werkingskosten en advies projectsubsidies 2011 

 
De aanvragen voor projectsubsidie 2011 dienen vanaf oktober ingediend te worden 

 

Er wordt een bespreking gewijd aan de wenselijkheid om ook noodhulp toe te kennen, dit naar aanleiding 

van de overstromingsramp in Pakistan. Dient dit een apart budget te zijn of kan dat – mits een aanpassing 

van de statuten – uit het werkingsbudget komen? Op die manier zou het gemeentebestuur ook een voorbeeld 

functie vervullen naar de bevolking toe. Pro en contra wordt overwogen en men besluit dit op de agenda van 

de volgende ALV te zetten.  

 

Magda Verbeelen van GROEN ! is bereid dit tijdens de begrotingsopmaak bij de bespreking van het budget 

Internationale Samenwerking voor te stellen in het kader van het ‘groeipad’ (nu 0,048 %).    

 

Tom Depuydt vraagt centen om zijn persoonlijke kosten te dekken bij een deelname aan een project. Het 

antwoord van de GRIS is duidelijk negatief, vermits het subsidiereglement dit niet toelaat.  
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4. SIALfeest 2010 

 
Gaat door op 2 oktober in het Ontmoetingscentrum van Linden. 

Christine D’aes verdeelt briefjes om op zoveel mogelijk plaatsen rond te delen. Sarah zal zorgen voor de 

leerlingenaantallen  in de scholen, zodat briefjes kunnen meegegeven worden met de leerlingen.  

 

5. AFRIKAQUIZ: over water 

 Sarah Cauberg stelt dit initiatief van WATAF-BE voor aan de vergadering. De vergadering 

 besluit dat dit een goed initiatief is , maar dat het alleen kan worden gerealiseerd als er een 

 Quizgroep  zou zijn die dit wil organiseren. 

 

6. Acties van lidorganisaties 

6.1   11.11.11 
 De huis-aan-huis omhaling is de voornaamste actie dit jaar. De jeugdorganisaties steunen ook dit 

 jaar onze campagne met het Sint-Maartensvuur in Lubbeek op 10 november (scouts Lubbeek en 

 KLJ) en de Spaghettislag op 11 november  (Scouts en Gidsen Vlaanderen Linden). Er is geen 

 concert in  2010. Er wordt wel deelgenomen aan de broodzakkenactie. 

6.2 Vredeseilanden 
De groep is samengekomen. Men heeft beslist dat de actie aan de Delhaize in Kessel-Lo – zoals vo-

rige jaren – de prioriteit blijft. Met Vredeseilanden Leuven werd een nieuw initiatief besproken om 

in bij GB Lubbeek een nieuw verkooppunt op te starten.  

 6.3 Fair Trade: geen nieuws 

6.4 Noordzuidkaart.be 
  Op de editie 2009 was de lijst niet ingevuld. Sarah zal er voor zorgen 

6.5  Vredesweek  

  VBS-Lubbeek  neemt op 24.09.2010 een initiatief hierrond: de actie start met liedjes ‟s morgens. 

  De klassen worden versierd met vlaggetjes. Van de overige scholen hebben we geen bericht. 

6.6 Netwerk Vlaanderen 
Een eerste vergadering zal bijeen komen over het “ethisch beleggen” va n gemeentegelden. 

 Luc WIJN van Netwerk Vlaanderen  komt daarover spreken op 20 oktober.  

6.7 Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
Zij zullen het positieve verhaal brengen van vluchtelingen voor de maatschappij.  

Info kan steeds gezocht worden op www.vluchtelingenwerk.be 

7. Correspondentie 
- het jaarverslag van 11.11.11 

- De Campagne “Ik ga vreemd” van VAKA/Hand in hand. 

8. De GRIS-website  

 Die wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt door Guy Sprengers.  

 

9. Het Infoblad: de teksten over de gesubsidieerde projecten zijn alle gepubliceerd.  

 

10. Nieuwe data: 
 Dagelijks bestuur: 7 december 

 ALV: 21 december 

 

Verslag: Piet Laga 

http://www.vluchtelingenwerk.be/

