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GRIS ALV-vergadering 26 maart 2009 

 
Agenda 
 

  
1. Verslag vorige vergadering 

2. Dries en Kerlijn aan het woord 

3. Rapport stand van zaken werkgroepen AFF, FTG, DZHS 

4. Aanwezige lidorganisaties: Lentecampagne Wereldsolidariteit, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, andere 

5. Financies 

6. Brief College Burgemeester en Schepenen over het vredesinitiatief van Pax Christi 

7. Brief provincie Vlaams-Brabant omtrent vierde pijler-organisaties in Lubbeek 

8. Infoblad en communicatie, jaarverslag 2008, voorstel concert. 

9. Nieuwe datum ALV 

 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga, Gerda Liekens, Luc Schepers, Guy Sprengers, Jos 

Swinnen, Jaak Willemse 

Verontschuldigd:  Kristien Clits, José Ghekiere 

 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Hugo Pelgrims, Martine Vanbever, Peter Van Windekens, Freya Verlinden 

Verontschuldigd:  Chris Laes, Daniël Noë, Brian Sisk, Benita Van Hurck, Magda Verbeelen, Marijke Ver-

beylen     

 

 

Uitgenodigd: Dries Raymaekers, Kerlijn Van Assche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag ALV  26 maart 2009                                                             2 

1. Verslag vorige vergadering: 
Goedgekeurd. 

2. Dries en Kerlijn aan het woord: 
Kerlijn Van Assche: 

Studeert Farmacie (derde bachelor), en is via haar zus bewogen en betrokken geraakt bij een project in Togo, na-

melijk de bouw van een gezondheidshuis in Wli-Meduime. Ze werd vooral begeesterd door ene Ria Etienne, die 

in Togo woont en er o.a. een weeshuis heeft opgericht, ook landbouwprojecten uit de grond heeft gestampt en is 

bezieler van ‘Ange’ een opvangtehuis voor straatkinderen. 

Er bestaat reeds een dispensarium in de streek, maar vooral in het regenseizoen is dit moeilijk bereikbaar, vandaar 

de bouw van een hulppost (gezondheidshuis) voor eerste medische hulp, ook voor de naburige dorpen. 

Haar aanvraag voor projectsubsidie mikt dus op gemeentelijke financiële steun, niet enkel voor de bouw van een 

zaal voor consultatie en hospitalisatie, maar ook voor aankoop van basismedicijnen en de bekostiging van een 

verpleegkundige. Het totale plaatje kost € 4200. 

Belangrijk in functie van de voorwaarden voor projectsubsidie: 

• Kerlijn woont in Lubbeek 

• Ze heeft school gelopen in de VBS Lubbeek, en heeft de opbrengst van vastenvoettocht van 2008 gekre-

gen voor haar project, na organiseren van rollenspellen en workshops in de school.  

• Ook in de toekomst zal terugkoppeling naar de school gebeuren, en wordt verder gewerkt aan dit project. 

Conclusie van de voorzitter: komt in aanmerking omdat de officiële aanvraag reeds gebeurd is voor 2008. 

Dries Raymakers: 

Een aanvraag voor projectsubsidie 2008 is niet tijdig gebeurd. Eventueel voor 2009, in te dienen vóór oktober. 

Studeert Bouwkunde in Diepenbeek, en heeft voor zijn stage gekozen voor een éénmalig project in samenwerking 

met de ‘Bouworde’: een elf weken durende stage in Kaolack (Senegal), waarbij huizen worden gebouwd speci-

fiek voor gewezen lepralijders. Eén huis kost € 2500. Uiteindelijke bedoeling is om op deze wijze de lepralijders 

opnieuw te integreren in de stad. Dit project wordt gesteund door de Bouworde die de contacten heeft gelegd, 

maar is in feite in handen van de ngo ‘Chaulmoogra’. Ter verduidelijking: Dries is ingeschakeld als ‘Internationa-

le vrijwilliger’ wat betekent dat hij geen geld moet bezorgen aan de Bouworde zoals dat met bouwkampen van 

jongeren gebruikelijk is. 

Ook voor dit project heeft Dries steun gezocht en gekregen in de Vrije Basisschool Lubbeek. 

Zijn activiteiten kunnen op http://dries-raymaekers.skynetblogs.be gevolgd worden. 

Mogelijk problemen bij deze aanvraag:  

• Subsidie zou naar de Bouworde moeten gaan. 

• Band met de Lubbeekse bevolking – terugkoppeling 

• Opvolging moeilijker bij individueel werk. 

3. Rapport stand van zaken werkgroepen AFF, FTG, DZHS: 
FairTradeGemeente: 

Gerda Liekens is voorzitter van deze werkgroep. Na behalen van criterium 1 (een verklaring op eer is nog nodig) 

ligt het accent op het betrekken van horeca, winkels, bedrijven, verenigingen en scholen. 

Als eerste zal een horecazaak in Linden aangesproken worden. 

Voorbije en reeds geplande activiteiten: koffiestop in Santro, stand op het AFF, 31/5: dag van het park. 

Los van deze werkgroep: startavond van een nieuw ‘Voedselteam’ op 2 april. 

Trekkersgroep: de kernleden zijn gekend, er is nog enige onduidelijkheid over de andere leden. 

Belangrijk is dat deze groep kiest om niet overhaast maar duurzaam te werken en hierdoor een duurzaam enga-

gement beoogt. 

Duurzaamheidsspiegel: 

De laatste vergadering zijn enkele nieuwe enthousiaste mensen toegetreden. Op 23 april wordt een open avond 

georganiseerd, met de bedoeling het draagvlak te verruimen, vooral naar andere adviesraden, om zo deze werk-

groep te versterken. Zie infoblad onder de titel: ‘Mijn gemeente, mijn planeet’. 

AfrikaFilmFestival: 

24 april in zaal  Santro. Affiches en flyers zijn klaar. Het is een documentaire over het thema ‘Besnijdenis’. Ach-

tergrondinformatie en duiding worden gegeven door Mevr. Els Leye van de vzw ‘Palabre’. Afspraken zijn ge-

maakt binnen de werkgroep. 
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4. Aanwezige lidorganisaties: Lentecampagne Wereldsolidariteit, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 

andere 
Lentecampagne Wereldsolidariteit: 

De huidige campagne is een voortzetting van de 11.11.11-campagne over ‘Waardig werk’ (‘Samen in actie, want 

werknemers zijn geen gereedschap’). Deze is opgezet door de drie grote vakbonden, ACV-ABVV-ACLVB, in 

samenwerking met Fos (socialistische solidariteit) en Wereldsolidariteit. Ze loopt over twee jaar, en richt zich 

vooral op het internationaal bepleiten van vakbondsvrijheid (recht op organisatie, op sociale dialoog, op collectie-

ve onderhandelingen), op het bestrijden van dwangarbeid en kinderarbeid en op discriminatie op het werk. Niet 

enkel de wantoestanden in het Zuiden worden aangekaart, ook het Noorden krijgt de nodige aandacht. In een dui-

zendtal ondernemingen zal in de loop van de campagne (1 mei tot 21 mei) een schafttijd georganiseerd worden, in 

de eerste plaats een sensibiliseringsactie, maar er zullen ook petities kunnen ondertekend worden (op actiekaarten, 

op petitieformulieren, op website, …). Deze petities zullen overhandigd worden aan de werkgeversorganisaties, 

na 21 mei. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 

SIAL is stichtend lid, en dus ook lid van de algemene vergadering. Christine brengt verslag uit van het jaarplan 

2009. 

2009 wordt voor Vluchtelingenwerk het jaar waarin we voor het eerst een aantal experimenten willen uitvoeren 

rond fondsenwerving: een cruciale hefboom voor de uitbouw van onze beweging de volgende jaren. We plannen 

opnieuw een publiekscampagne, die zal verder bouwen op de “Vluchteling word je niet uit vrije wil” campagne 

van 2008 en voor het eerst ook de link zal maken met fondsenwerving. Daarnaast komen er opnieuw een aantal 

publieksevenementen naar het model van de Soedan- en Irakavonden in 2008: een evenement rond het Europese 

asielbeleid naar aanleiding van de Europese verkiezingen, een nationaal publieksevenement gekoppeld aan de 

campagne én een event waarbij we de artiesten van Zebrart aan een ruimer publiek willen voorstellen. 

Politiek wordt 2009 een druk jaar, met Vlaamse en Europese verkiezingen en de aanloop naar het Belgisch voor-

zitterschap van de EU in de eerste helft van 2010. We zetten hoog in om een aantal dossiers bovenaan de politie-

ke agenda te krijgen: de regularisatie uiteraard en de evaluaties van asiel- en opvangwet die moeten leiden tot 

verbeteringen op die terreinen. 

Daarnaast willen we via rondetafels rond juridische bijstand in gesloten centra en rond resettlement en via een 

studiedag rond instroom en doorstroom in het hoger onderwijs ook beleidsmatige vooruitgang boeken in die 

dossiers. Belangrijke nota’s met standpunten en analyses voor dit jaar zijn onze evaluatienota’s voor asiel- en 

opvangwet, ons standpunt terugkeerondersteuning en ons rapport studiebegeleiding in het hoger onderwijs. 

In 2009 vieren we de tiende verjaardag van onze kleinschalige opvang en van onze landeninformatiehelpdesk 

Planet Search. In beide werkingsonderdelen willen we dit jaar een duidelijke versterking en uitbouw realiseren. 

Ter ondersteuning aan de sector bieden we opnieuw een reeks publicaties: nieuwe landenrapporten met info voor 

potentiële terugkeerders (in het kader van het CRI project, dat afloopt eind juni), een praktische gids studiebege-

leiding en een digitaal portfolioformat voor het meten van elders verworven competenties van hooggeschoolde 

vluchtelingen.  

Op Belgisch niveau zetten we in 2009 in op betere rechtsbescherming in de gesloten centra, alternatieven voor 

detentie, de implementatie van de EU-terugkeerrichtlijn en op het koninklijk besluit terugkeerondersteuning. 

Gemeentelijke Basisschool Pellenberg: 

Info van Kristien: in de loop van dit schooljaar wordt in een aantal catechese- en moraallessen bijzondere aan-

dacht geschonken aan de situatie van straatkinderen in ontwikkelingslanden: gastsprekers – rollenspel – stoep-

krijtactie van de mobiele school en andere. 

Simbi: 

Info van Hilde: oudercomité en schooldirectie hebben nieuw overleg gehad met Luc en Claudine, omdat de situa-

tie enigszins veranderd is door het aanstellen van een nieuwe directeur in Simbi. Twee belangrijke aandachtspun-

ten:  nadenken over verdere samenwerking met de school, naast de vraag naar samenwerking door een school in 

Aarsele met diezelfde interesse. 

Vrijwilligers: 

De bundel ‘Beter verzekerd?’(infobundel over aansprakelijkheid en vrijwilligerswerk) is aan alle verenigingen 

gestuurd. De Provincie Vlaams-Brabant stelt een gratis vrijwilligersverzekering ter beschikking voor de erkende 

vrijwilligersorganisaties. 

Concrete vragen hieromtrent zijn gesteld aan Daniël Noë, cultuurbeleidscoördinator. 
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5. Financies: 

1. Werkingstoelage 
Enige aanvraag: € 12,50 voor GBS Pellenberg. 

2. Projectsubsidies 
� De gemeente heeft een pakket aanvragen ter advies aan de Gris doorgestuurd. 

� Aanvragen:  

1. Gezondheidscentrum in Togo: Kerlijn Van Assche 

2. Wereldsolidariteit-Guatemala: Guy Sprengers 

3. Palestijnse circusschool: Helene Huybens  

4. Artsen zonder vakantie: Jos Swinnen 

5. Vredeseilanden: Gerda Liekens 

6. 11.11.11: Piet Laga 

7. Roemeniëcomité: Jaak Willemse 

8.   Damiaanactie: is een brief aan het CBS, dus geen eigenlijk project. 

� Alle aanvragen worden door het Dagelijks Bestuur bestudeerd met behulp van de format van Ivan. 

(aandacht voor de inhoud, de totaliteit en de link naar de bevolking). 

� Het eigenlijke fiat wordt gegeven op de volgende ALV. 

6. Brief College Burgemeester en Schepenen over het vredesinitiatief van Pax Christi 
Pax Christi heeft reeds verschillende gemeentes bevraagd naar het ondertekenen van een intentieverklaring, 

waarna deze gemeente dan erkend wordt als een vredesgemeente. Er was een reeds bestaande richtlijn, genaamd 

‘Afspraak 2000’, om tegen 2010 zoveel mogelijk gemeentes te overtuigen. Vandaag hebben slechts 89 van de 310 

gemeentes ondertekend.  Het schepencollege heeft op 10 februari 2009 opnieuw deze vraag gekregen, en deze ter 

advies doorgestuurd aan de Gris. 

Pax Christi beoogt meer dan zo maar een intentieverklaring. De motivatie ligt in het steunen van vredesinitiatie-

ven op lokaal vlak (vrede en geweldloosheid). De gemeente Ieper bijvoorbeeld kent een schepen voor vrede. 

Van 25 september tot 4 oktober is het ‘vredesweek’. 

Volgende aandachtspunten komen na discussie naar boven: 

� Er mag niet zomaar vrijblijvend getekend worden. 

� We vragen de gemeente naar een verbintenis, bijvoorbeeld: ‘Geen-haat-straat’, tentoonstelling over vre-

de, wat is het vredesbeleid in deze gemeente, communicatie hierover aan de bevolking. 

� Andere bedenking: wat met vroegere initiatieven die ook ondertekend zijn, maar waar weinig of niets 

mee gebeurt (FSC-label, SKC)? 

� Concrete vraag om terug te koppelen aan de vredesweek. 

Conclusie: de Gris steunt dit initiatief, ze wenst dat de gemeente het kenbaar maakt aan de bevolking, en ze vraagt 

concrete invulling van de vredesweek. 

7. Brief provincie Vlaams-Brabant omtrent vierdepijlerorganisaties in Lubbeek:  
Ter informatie: de verschillende pijlers in de ontwikkelingssamenwerking zijn: 

1. Overheid (officiële bilaterale ontwikkelingssamenwerking) 

2. Samenwerking met internationale instellingen 

3. De ngo’s en universiteiten 

4. De rest, waarvan een groot deel vzw’s zijn en persoonlijke initiatieven rond ontwikkelingshulp. 

Zie ook: www.4depijler.be. Een studie hierover is ook gebeurd door het HIVA. 

Enerzijds is er een brief van de Provincie Vlaams-Brabant, met de vraag om na te kijken waar vierdepijlerinitia-

tieven bestaan in de gemeente, anderzijds wenst 11.11.11 hier rond vorming en omkadering te verzorgen. 

Gekende initiatieven in Lubbeek: Apopo, Simbi, Fiestanzania (maar bestaat niet meer). 

Hoofdbedoeling van deze vraag is dat vierdepijlerorganisaties zouden toetreden en zich registreren, zodat infor-

matie erover kan verspreid worden. 

8. Infoblad en communicatie, jaarverslag 2008, anderen 
Infoblad en communicatie: 

Wegens het late uur niet doorgesproken. Het gaat om de beslissing om slechts tweemaandelijks te publiceren, 

naast de wijziging van lay-out, die gevolgen heeft voor de tekstinhoud.  

Wordt verschoven naar volgende vergadering. 

 



Verslag ALV  26 maart 2009                                                             5 

Jaarverslag 2008: 

Is door de voorzitter voorgesteld op de Gemeenteraad van 25 maart. De bundel is op te vragen op de dienst Wel-

zijn van het gemeentehuis te Lubbeek. 

Voorstel concert: 

Paul Rans en Claude Flagel, twee gerenommeerde musici hebben een nieuwe CD en een nieuwe toer klaar, geba-

seerd op oorlogsliederen en –muziek. Deze voorstelling is ook educatief zeer sterk, en sluit sterk aan bij Cultuur-

raad en de Gris. 

Vraag aan de ALV: is dit een goed initiatief om samen met de Cultuurraad te organiseren, zoals gebeurd is met  

Pablo Neruda. Kan dit een concert in kader van 11.11.11 worden? Combinatie met de vredesweek? 

Een bestek is gevraagd. Als voorlopige optie wordt de lente 2010 of het najaar 2010 weerhouden. 

9: Datum volgende ALV 

 
Donderdag 4 juni 2009 

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers 


