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GRIS ALV-vergadering 23 december 2004 

Gemeentehuis 
 

Stemgerechtigde leden of erkenning aangevraagd 
Aanwezig: Christine D’aes, Johan Flamez, Guido Geys, Bart Hombrouckx, Piet Laga,  

 

Verontschuldigd: Kristien Clits, Marianne Costeur, José Ghekiere, Ronny Haroux, Gerda Liekens, 

Guy Sprengers, Mia Ulens. 

Afwezig: Hein Detry, Agnes Spitaels, Luc Thiry, Ludo Wierckx. 

Niet stemgerechtigde leden 
Aanwezig: Betty Depret, Didier Gilles de Pélichy, Ivan Godfroid, Jules Godts, Hugo Pelgrims, 
Liesbet Verheyden. 
Verontschuldigd: Lut Rubbens, Els Ruyters, Hugues Vanderzeypen, Marijke Verbeylen. 

 

Gasten: Filip Cuypers – Vredeseilanden, Jos Swinnen, Artsen zonder Vakantie 

 
Agenda 

 

1. Verslag vergadering 30 september  

2. Aanpassingen ledenlijst 
3. Financiën (aanvragen, winst Pablo Neruda, vraag Damiaanactie, reglement) 

4. Nieuw comité vredeseilanden Lubbeek en de campagne 2005 

5. Wedervaren Jos Swinnen in Benin 

6. Jaarverslag 2004 

7. Evaluatie en opvolging 

- 11.11.11. actie Lubbeek  

- Actie welzijnszorg en broederlijk delen 2005  

- SIAL 

- Opvolging Schone Klerencampagne Lubbeek 

- Opvolging cultuurinitiatief  GRIS 

- Scholenacties? 

 

8. Post en varia (o.a. Kleur Bekennen, Mayahoning, gelijkekansengesprekken, Oxfambrief, e.a.) 

9. Nieuwe data DB en ALV 
 

1. Verslag 30.09.2004: Heleen De Porre is geen lid meer en dient geschrapt te worden bij de 

verontschuldigingen. Hein Detry moet bij de verontschuldigde niet-stemgerechtigde voorkomen.  
  

4. Lubbeeks Comité van Vredeseilanden 
 Op initaitief van Gerda Liekens en Ivan Godfroid werd in Lubbeek een comité van Vredesei-

landen opgericht. Filip Cuypers, verantwoordelijke van Vredeseilanden voor de regio Leuven, is 

speciaal gekomen om de nieuwe campagne vanaf volgend jaar voor te stellen. In 2005 bestaat 

Vredeseilanden immers 25 jaar. De campagne vindt in 2005 het derde weekend van januari plaats.  

 De vernieuwing bestaat erin dat Vredeseilanden gaat samenwerken met andere, vooral 

complementaire organisaties: Max Havelaar, Oxfam Wereldwinkels, SOS Faim. Die samenwerking 

houdt verband met de eerlijke handel. Dit jaar wordt koffie uit Costa Rica voorgesteld. Koffie is een 

symboolproduct geworden. Duurzaam produceren ter plaatse en duurzaam consumeren vormen een 

tweeledige campagne: steun voor kleine koffieboeren en nadenken over ons consumptiegedrag.  Er zal 

drie jaar lang samen campagne gevoerd worden waarbij beide aspecten (aandacht voor het zuiden en 
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het duurzaamheidsaspect (= milieuaspect) aan bod komen. Ze hopen op die manier nieuwe mensen bij 

de NZ-beweging te betrekken.  

 Plaatselijk zal dit gebeuren met het actiemodel “FairTradeGemeente” (zie 

www.ikbenverkocht.be). Het FairTradeGemeenteboek kan van het Internet gedownload worden. 

Men beoogt het samenstellen van een kleine werkgroep uit bredere sociale verenigingen. Er zijn 6 

criteria om het label van FairTradeGemeente toe te kennen:  

1. Het lokaal bestuur spreekt zich uit voor “fair trade” 

2. Winkel en Horeca zaken bieden minstens 2 fair trade producten aan 

3. Scholen en verenigingen kopen fair trade producten 

4. Bewust de aandacht van de media trekken 

5. Een lokale stuurgroep ziet toe op de werking 

6. Duurzame consumptie (faire behandeling van ons milieu) 

De lokale stuurgroep werd in Leuven reeds opgericht: ze gaan na wat er reeds aan verenigingen is.  

 

 Daarop licht Ivan het plaatselijke actiemodel toe: met zin voor realisme viseren ze op korte 

termijn (tijdens de campagne van januari 2005) bescheiden en beperkte acties, die succesvol zijn: 

verkoop van campagnemateriaal aan de Delhaize in Kessel-lo en aan de Spar langs de Diestsesteen-

weg te Linden met begeleiding van een Djembégroep. Verder wil men een tentoonstelling van 12 

sobere foto’s van Patrick De Spiegelaere opzetten in de hal van het gemeentehuis, die de leefomgeving 

van koffieboeren  (1 gezin) schetsen. Dit is de korte termijn doelstelling. Er zijn 3 comitéleden: Tom 

De Laet, Gerda en Ivan en de stuurgroep is opgericht. KLJ, die vorige jaren instond voor de campagne 

van Vredeseilanden, had een praktisch probleem: de campagne viel telkens samen met de "blokperio-

de” van de studenten KLJ-lid. Daarom hebben ze hun inspanning voor het zuiden nu verlegd naar de 

campagne van BD.  

 
5. Wedervaren Jos Swinnen met Artsen zonder Vakantie in Benin 

 Jos is in Boko, Benin geweest, in een ziekenhuis met 80 bedden. Zijn eerste ervaring is heel 

positief geweest, zodat hij in januari terug vertrekt, ditmaal naar Rwanda.  

Jules Godts overweegt om met ACW een activiteit te organiseren t.v.v. AzV. In bijlage is een 

tekst opgenomen van Jos SWINNEN met de voorstelling van de NGO AzV 

 

2. Aanpassingen ledenlijst 
 De ledenlijst ondergaat enkele wijzigingen. Johan Flamez zal een nieuwe ledenlijst rondsturen. 

Georges ONS (CSC) en Natasja ONS (Sp.A) zijn ontslagnemend en nog niet vervangen. Marina 

STAS neemt ontslag als vertegenwoordiger van het OCMW en is vervangen door Didier Gilles de 

Pélichy. Bart Hombrouckx vervangt Heleen De Porre. Bart zou ook graag stemgerechtigd lid worden.. 

Ronny Haroux blijft de Jeugdraad vertegenwoordigen. Gerda Liekens is kandidaat stemgerechtigd lid 

als vertegenwoordiger van het Comité Vredeseilanden. Er zijn 17 stemgerechtigde leden. De nieuwe 

ledenlijst wordt aan het CBS ter goedkeuring voorgelegd.  

 
3. Financiën (aanvragen, winst Pablo Neruda, vraag Damiaanactie, reglement) 

3.1. Pablo Neruda-avond: Het batig saldo van de Pablo Neruda avond bedraagt 2270 euro. 1135 euro 

wordt aan SIAL overgemaakt en 1135 euro wordt als reserve bijgehouden om financiële risico’s 

van volgende activiteiten te dekken.  

3.2. GRIS-werkingskrediet: Het werkingskrediet 2004 van de GRIS ten bedrage van 2.500 euro werd 

overgemaakt. De schepen zal de indexering van de bedragen aanvragen, ter gelegenheid van de 

begrotingswijziging 2005. 

3.3. Aangevraagde tussenkomsten van de lidorganisaties: 

   - Amnesty: voor spandoek en kaarsen:     € 200,00 

  - 11.11.11:  campagne materiaal  182,30 €  

   verzekering zaal PBE       24,54 € 

   drukwerk (flyers en affichestrook) 339,20 € 

   Sabam  236,49 € 

   Totaal voor 11.11.11    € 782,53 
  - Sabam Sint-Maartensvuur    €   39,91 
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  - GBS Pellenberg: onkosten Marokkoproject   € 142,00 

  - Onkosten van het Geleeg tijdens de Nl-lessen op zaterdag €   93,79 

 De ALV keurt de aangevraagde tussenkomsten (voor het totale bedrag van: € 1258.23) van de GRIS 

in de werkingskosten van deze lidorganisaties goed. 

3.4. Damiaanactie:  

 Deze NGO heeft een brief gestuurd naar het CBS om een subsidie aan te vragen en om een 

aankondiging van hun actie in het gemeentelijk infoblad op te nemen. Die brief werd aan de GRIS 

voorzitter ter kennisgeving overgemaakt. De schepen vraagt en bevestigt uitdrukkelijk dat het 

overmaken van brieven aan een adviesorgaan impliceert dat er een advies van deze raad wordt 

verwacht, zelfs als de brief (ten onrechte) door de administratie enkel ‘ter kennisgeving’ werd 

doorgestuurd. Deze NGO heeft in Lubbeek via mailings een bedrag van 11.100,00 euro ingeza-

meld. 

3.5. Subsidiereglement: 

 Er is een nieuwe tekst  opgesteld. De standpunten zijn dichter bij elkaar gekomen en de tekst is 

eenvoudiger. De afbakening van de verschillende vormen van activiteiten en de subsidiering ervan 

kan nog duidelijker. De voorzitter zal de besprekingen daaromtrent verder zetten. 

    

6. Jaarverslag 2004 
 Johan vraagt of er vanwege het CBS wensen zijn i.v.m. het jaarverslag (bondiger? uitgebreider?). 

Op dit vlak zijn er geen richtlijnen of suggesties gedaan. De vergadering is van mening dat het huidige 

concept en de lay out mag behouden blijven. Hij verzoekt alle lidorganisaties het verslag van hun 

werking i.v.m. het zuiden over te maken voor de volgende ALV-vergadering. Een mailing daarover 

zal rondgestuurd worden. 

 

7. Opvolging lidorganisaties  
11.11.11(Piet Laga): het belangrijkste feit van de campagne 2004 is de unanieme goedkeuring door de 

gemeenteraad van de motie “GATS-vrije gemeente” waarmee men de politici op het hogere niveau 

erop wil wijzen dat de privatisering van het water in het GATS-verdrag niet mag opgenomen 

worden. Water is een basisrecht van de mens, waarop geen winst dient te worden gemaakt. Meer 

daarover is te vinden op de website van 11.11.11 (www.11.be). De financiële actie bestond uit de 

gebruikelijke activiteiten: de huis-aan-huis-omhaling (opbrengst: 15.940,28 euro), het Sint-

Maartensvuur op 10 november (1.161.49 euro) , de Spaghettislag op 11 november (2.356,23 euro)  

en het concert door de Ivoriaanse zangeres en danseres Dobet GNAHORE op zaterdag 27 novem-

ber in zaal PBE (375,29 euro). De VBS “De Linde” organiseerde opnieuw een gesponsorde wande-

ling met de fantastische opbrengst van 1.430 euro. De GBS Pellenberg (Kristien Clits)  voerde een 

Marokkoproject uit:  een kennismaking met een andere cultuur voor de kinderen van de derde 

kleuterklas en de eerste graad van het lagere onderwijs en dit i.s.m. Kleur Bekennen. De ouders 

werden erbij betrokken tijdens een Marokkaanse markt. Het project duurde een ganse week. Men 

bezocht o.a. een Marokkaans depot in Kessel-lo en er waren workshops door Malikka, een Marok-

kaanse dame. De mooie opbrengst (311 euro) is eveneens aan 11.11.11 geschonken. De totale 

opbrengst bedroeg bijgevolg 21.579.29 euro. Het totaal vertoont een daling van 3,8 % t.o.v. 2003. 

Later komen de resultaten van de andere bijdragen uit Lubbeek er nog bij.  

Welzijnszorg en Broederlijk Delen: Het actieweekend door KLJ Lubbeek grijpt plaats op 18 – 20 

maart. De aankondiging van deze  actie moet voor 20 februari ingediend worden voor publicatie in het 

Infoblad.  

SIAL: Bij de evaluatie van de Nl-lessen werd er dieper ingegaan op het probleem van de heterogene 

samenstelling van de groep. Er zijn initiatieven om mensen met de taallessen thuis te begeleiden. 
Er is een geweldig verloop van vluchtelingen, waardoor integratie erg bemoeilijkt wordt. Dit is het 

gevolg van de korte huurcontracten (6 maanden) die aangeboden worden door het OCMW en de 

aansporingen om elders te gaan wonen. Men wijst erop dat er steeds maar nieuwe vluchtelingen 

bijkomen, die ook onderdak moeten vinden. Voor mensen met kinderen stelt die veel problemen, 

omdat ze telkens van school moeten veranderen. Ook de buren vinden het sterke verloop vervelend en 

zijn minder geneigd om met de vluchtelingen contact te zoeken.  

Roemeniëcomité 
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In 2004 zijn er 3 reizen naar het adoptiedorp geweest. In april – mei 2005 vindt er een nieuwe reis 

plaats. 

APOPO 
Anita Huybens neemt na de succesvolle actie met de 1000 klaprozen een nieuw initiatief ten voordele 

van APOPO (antipersoonsmijnen ontmijnende productontwikkeling). Dit keer een voorstelling van 

figuurtheater door Horta Van Hoye met een trio uit het ensemble van Piacevole op 11, 12 en 13 

februari in de zaal van de Steinerschool te Wijgmaal.  

Schone Kleren 
De schepen zal peilen naar het effect op het aankoopgedrag van het gemeentebestuur.  

 

9. Varia 
 Wegens het gevorderde uur wordt de vergadering afgesloten. De voorzitter zal een nieuwe datum 

voor het DB en de ALV later per e-mail rondsturen. De overige agendapunten zullen tijdens de 

volgende vergadering worden behandeld.  

De schepen deelt nog een folder uit voor de boomplant actie naast de gemeentelijke loods langs de 

Bollenberg. Tijdens dit 2
de

 Boompjesweekend op 20 maart worden er boompjes verkocht t.v.v. Kom 

op tegen Kanker. 

 

10. Volgende vergaderingen: de volgende ALV van de GRIS is vastgelegd op 21 april 2005. 

 

 

 

         Verslag: Piet 

 

 
Bijlage: tekst van Jos Swinnen met voorstelling van de organisatie Artsen zonder vakantie (te hechten 

aan dit verslag). 
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Artsen zonder vakantie vzw 
 

1. 0rganisatie:  Artsen Zonder Vakantie is een VZW en een erkende NGO met zetel in het AZ. 

Imelda te Bonheiden. 
 
2. Doelstellingen 

 - promotie van gezondheid in het zuiden 

 bijstand verlenen aan bestaande gezondheidsprojecten 

 -  teams ter beschikking stellen van partners in AFRIKA 

 - overbrengen van kennis en middelen met focus op allerarmsten - streven naar professio-

nalisme impact en continuïteit 

 -  sturen van medische teams met vormingsopdracht 

 
3. Verwezenlijking 

 voorbereiding 
- Er is steeds een grondige prospectie van elke nieuwe partner naar haalbaarheid, beant-

woorden ze aan  de doelstellingen en mogelijkheden en veiligheid.. .. 

- Op vraag wordt dan gecheckt naar deelnemers en materiaal 

- Ontmoeting van deelnemers, kennismaking en instructies - administratie wordt geregeld 

 uitwerking 
- de ploeg vertrekt met duidelijke medische en educatieve opdracht. Zij krijgt hiervoor de fi-

nanciële middelen en contacten 

- in 2004 zijn er 80 missies geweest met 223 vrijwilligers 

 opvolging 
- uitgebreide debriefing, verslag dat basis is voor volgende missie 

- regelmatige werkbezoek van vaste stafleden, die de zending evalueren, bijsturen, vernieu-

wen of beëindigen 

-  doel is duurzaamheid, continuïteit en impact verzekeren 

 middelen 
- locatie in Bonheiden met een uitgebreide vaste staf 

- zeer veel logistieke vrijwilligers 

-  vrijwilligers voor de missie, voornamelijk artsen, verpleegkundigen, maar ook kinesisten, 

laboranten, apothekers, tandartsen, technici, enz geselecteerd op basis van specialisatie, be-

schikbaarheid, ervaring, talenkennis, enthousiasme en engagement  

- stockbeheer van materiaal 

-  budget:  - inkomsten 

   Schenkingen 

   Buitenlandse Zaken, België  

   Fondsenwerving 

   Totaal + 400.000 € 

  - uitgaven 

   80 missies in 2004 aan 7 à 10.000 €  per missie 

   zendingen, aankoop materiaal  

   exploratiereizen 

   personeelskosten 

   prospectie en  promotiekosten 

 partners 
7  landen in Afrika: Congo 13 (3 in Kinshasa), Rwanda 5, Burundi 3, Burkina Faso 4, Benin 

5, Kameroen 1, Tanzania 1 

Voorbeeld Benin 

Hôpital de Zone St. Jean de Dieu in Boko, Parakou beeft ongeveer 80 bedden 

- middelen:  3 dokters généralistes 

9 verpleegsters en 3 vroedvrouwen, 

9 hulpverplegers en 9 medewerkers voor zorghulp en technische staf..... 
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- verstrekte bijstand:  

lessen over besmette ingrepen, hygiëne, Aids, opleiding en verantwoordelijkheid 

uitgevoerde taken op 14 dagen = 40 orthopedisch - chirurgische ingrepen,  

100 consultaties, wondverzorgingen. 

 

      Jos SWINNEN  23.12.2004 

 


