GRIS ALV-vergadering 30 september 2004
Schepenzaal - Gemeentehuis
Stemgerechtigde leden
Aanwezig: Kristien Clits, Christine D’aes, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers, Mia Ulens, Ludo
Wierckx.
Verontschuldigd: Guido Geys, José Ghekiere, Ronny Haroux, Georges Ons, Agnes Spitaels
Afwezig: Luc Thiry.
Niet stemgerechtigde leden
Aanwezig: Betty Depret, Ivan Godfroid, Jules Godts, Gerda Liekens, Hugo Pelgrims, Liesbet
Verheyden,
Verontschuldigd: Marianne Costeur, Hein Detry, José Ghekiere, Berna Gybels, Koenraad Vancoppenolle, Hugues Vanderzeypen, Marijke Verbeylen.
Gast: Jos Swinnen
Agenda
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Goedkeuring verslag 16/06 (zie bijlage)
Artsen Zonder Vakantie ook in Lubbeek? Jos Swinnen op bezoek.
Evaluatie Pablo Neruda-avond: - voorbereiding (propaganda, samenwerking cultuurraad,
voorverkoop e.a.)
- verloop van de avond
- financieel verslag (Piet Laga)
- voortzetting van het initiatief
Opvolging lidorganisaties
- 11.11.11: vorm en inhoud van de politieke actie (Piet Laga) en het concert
- Marokkoproject in GBS Pellenberg (Kristien Clits)
- Amnesty mensenrechtenweek (december) in Lubbeek
- KWB inleefreis 2005 in Guatemala (Guy Sprengers)
- Vredeseilanden 2005: startdag en actie in Lubbeek?
- Andere: in te vullen de avond zelf
Financies: nieuwe aanvragen, begroting 2004 (brief CBS) en 2005, subsidiereglementeringstekst
Aandachtspunten besluitenmemo: zie verslag 16/06
Mededelingen en varia
- Grissen politiezone Lubbeek
- Klaprozen aan het gemeentehuis van Lubbeek
- 'Verhalen zonder woorden' te Antwerpen (Sial)
- Pablo Neruda in De Borre te Bierbeek en zijn Canto General in de leesgroep aldaar
- Kleur bekennen (post)
- Nieuwe datum (DB en ALV)

1. Aanwezigheden en verslag 16.06.2004
Eén verbetering (toevoeging) gevraagd onder punt 5.1: …… trefdag te Brussel (Botaniek) van
vluchtelingen en vrijwilligers, georganiseerd door OCIV … enz.
2. Artsen Zonder Vakantie ook in Lubbeek? Jos Swinnen op bezoek.
Jos Swinnen stelt zich voor: hij woont in Pellenberg en werkte vanaf 1971 als verpleger in de
operatiezaal van het AZ van Pellenberg. Nu is hij met brugpensioen en is actief bij ‘Medical Support’
in Leuven en ‘Artsen zonder Vakantie’ (AzV). Deze laatste vereniging heeft haar secretariaat in het
Ziekenhuis van Bonheiden en heeft 65 aangesloten werkende artsen. Deze artsen gaan gedurende een
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gedeelte van hun jaarlijks verlof werken in een of ander land in het Zuiden. Jos Swinnen vertrekt
binnenkort naar Boko, in Benin met een gans team (een orthopedist, anesthesist en 2 verplegers). Niet
levensbedreigende aandoeningen worden niet geopereerd. De uitrusting in Boko is heel beperkt (geen
X-ray toestel, geen prothesen). Ze doen wel aan opleiding en alle operaties gebeuren samen met
plaatselijke artsen. Tevens organiseert men conferenties als opleiding voor artsen, verplegers enz. Ze
opereren gedurende 2x 5 dagen en dan keren de artsen terug. De verplegers blijven langer voor de
nazorg. Jos Swinnen komt op 7 november terug. Het zal zijn eerste reis zijn voor AzV.
Dan wordt de vraag gesteld: Wat kan de GRIS doen?
uitwisseling en verspreiding van informatie
financiële steun voor de werking, als een plaatselijke afdeling van AzV lid wordt van de
GRIS.
directe steun dient aan het CBS rechtstreeks te worden gevraagd.
De vereniging AzV heeft aan het gemeentebestuur gevraagd of ze aan Fondsenwerving mogen
doen in de gemeente. Dit werd positief beantwoord.
De schepen van IS heeft voor dit initiatief een bijkomende interesse, vanwege de contacten
tussen het gemeentebestuur van Lubbeek en de consul van Benin.
3. Evaluatie Pablo NERUDA avond van zaterdag 18 september
- details van praktische aard (propaganda, voorverkoop, verloop van de avond, nieuwe initiatieven
enz..) zullen door het DB worden besproken.
- de samenwerking met de Cultuurraad is positief maar was vooral gesteund op individuele inzet. In
de toekomst dient de Cultuurraad bijna een jaar vooraf geïnformeerd te worden over dergelijke
gezamenlijke initiatieven om tot een optimale samenwerking te kunnen komen. Er bestaat ook een
Garcia Lorca avond (idee voor 2006?). Dit geldt ook voor de samenwerking met de bibliotheek.
- de propaganda was intensief en blijkbaar ook effectief.
- Eric Otzer, die instaat voor de zaal Santro namens de gemeente, heeft zeer efficiënt meegewerkt.
- financieel verslag door Piet: positief saldo bedraagt 2.269,66 euro.
- De vergadering beslist om de helft daarvan te schenken aan SIAL en de andere helft te behouden
als risicodekking voor eventuele andere initiatieven.Volgens Christine D’aes heeft Sial veel nieuwe
vluchtelingen met kinderen, waardoor het bedrag van de tussenkomsten steeds maar hoger wordt.
Sial sponsort vooral culturele activiteiten, in het bijzonder voor kinderen, doch steeds slechts voor
de helft. De criteria zijn niet verbreed, maar er zijn meer aanvragen.
4. Opvolging lidorganisaties
- 11.11.11(Piet Laga): dit jaar ijvert de politieke actie voor de gemeentelijke motie, de zogenaamde
“GATS-vrije gemeente”. Men wil de politici op hogere niveaus erop 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 bestaat uit de gebruikelijke activiteiten: de huis-aanhuis-omhaling, de broodzakkenactie, het Sint-Maartenvuur op 10 november, de Spaghettislag op 11
november en het concert (zie uitnodiging in bijlage) door de Ivoriaanse zangeres en danseres
Dobet GNAHORE op zaterdag 27 november in zaal PBE. De VBS “De Linde” beraadt zich nog
over een activiteit.
- Marokkoproject in GBS Pellenberg (Kristien Clits): een kennismaking met een andere cultuur (de
Marokkaanse) voor de kinderen van de derde kleuterklas en de eerste graad van het lagere onderwijs en dit i.s.m. Kleur Bekennen. De ouders worden erbij betrokken tijdens een Marokkaanse
markt. Het project duurt een ganse week. Men bezoekt o.a. een Marokkaans depot in Kessel-lo en
er zijn workshops door Malikka, een Marokkaanse dame. De opbrengst (311 euro) is voor
11.11.11.
- Gemeenteschool te Linden (mededeling door Liesbet): in maart zal het project ‘Wonen op het dak’
plaats vinden voor het vierde en vijfde leerjaar met uitgebreide dieptewerking rond het thema: leren
positief omgaan met verschillen (meer erover bij www.studieglobal.be).
- Amnesty Intern. schreef een brief naar het Gemeentebestuur voor medewerking aan hun jaarlijkse
activiteit gedurende een week in december. Concreet vragen ze de aankoop van een spandoek:
“Lubbeek steunt de mensenrechten. En jij?” Aan de bibliotheken en het gemeentehuis zullen kaar2
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sen branden om de aandacht op het thema te vestigen. De GRIS zou tussenkomen voor € 200,00 (€
80,00 voor de spandoek en 10 terraskaarsen à € 12,00).
Wereldsolidariteit inleefreis oktober 2005 naar Guatemala (Guy Sprengers gaat mee samen met
Roland als vertegenwoordigers van KWB). De voorbereiding begint in januari. Het ACW – Verbond leuven gaat er een project steunen met een vakbond ter plaatse. Rigoberto Morales, zonet
vrijgelaten uit de gevangenis, is de contactpersoon.
Vredeseilanden 2005: Uit de vernieuwingsactie die 2,5 jaar geleden startte en de zware discussies
die ermee gepaard gingen, zal er dit jaar een samenwerking starten tussen Vredeselanden, SOSFaim, Max Havelaar en Oxfam-Wereldwinkels De idee is er om de volledig ketting van productie
tot ‘vermarkting’ van voedsel te bestrijken. Er zal 3 jaar samengewerkt worden. Er is een folder
met het aanbod 2004-2005 voor de scholen. De actieweek vindt plaats de tweede week van januari.
Er is een Lubbeeks Comité voor Vredeseilanden gesticht. De eerste doelstelling is financiële middelen verwerven in Lubbeek: men zoekt een tweede verkoopspunt. De tweede doelstelling beoogt
de publieksaandacht te trekken. Hoe dit zal gebeuren is nog te bepalen.
Het Geleeg: op 9 oktober Klantendag rond cacao in alle Oxfamwinkels en ook in het Geleeg. Het
zal in de Nieuwsbrief van het Geleeg worden aangekondigd. Men dient via het internet in te schrijven op de nieuwbrief. Het Geleeg heeft een nieuwe jonge vrijwilliger die de weg naar het Geleeg
heeft gevonden via de website.
Werkgroep Solidariteit Linden: er komt een bewustmakingsactiviteit met Welzijnszorg, Broederlijk
Delen (project in Congo) en met de catechisten die vragen om iets rond de Derde Wereld te doen.
Men doet een beroep op Jalbo (het vroegere centrum voor Mondiale Vorming in Alken)

5. Financiën
Tussenkomst voor de volgende uitgaven wordt gevraagd:
- rol van 100 postzegels van € 0,50 = € 50,00
- Amnesty Int.: € 200,00 (zie hoger)
Subsidiereglementering: De brief gericht aan het CBS is gisteren op de gemeenteraad ter sprake
gekomen. De contacten rond het subsidiereglement zullen binnenkort terug opgenomen worden.
6. Aandachtspunten besluitenmemo: (punt wordt uitgesteld)
7. Mededelingen en varia
- Klaprozen aan het gemeentehuis: Klaprozen voor Apopo (Antipersoonsmijnenproject) van Anita
Huybens, Lubbeeks keramiste: KWB-Lubbeek koopt er 6 en schenkt ze aan de gemeente. De
gemeente heeft besloten er 6 bij te kopen en een plaats in of rond het gemeentehuis er voor te
voorzien.
- “Verhalen zonder Woorden”: een komische voorstelling door de Internationale Nieuwe Scene, o.a.
met Charles Cornette. De vluchtelingen mogen als zijn gasten gratis naar de voorstelling. Christine
gaat op 27 oktober.
- Oxfam Solidariteit heeft een brief geschreven naar het CBS, die aan de GRIS werd doorgestuurd.
De voorzitter bereidt een antwoord voor.
- Nieuwe datum ALV Gris: 16 december – gewijzigd in 23 december
- Vergadering dagelijks bestuur op 2 december

Verslag: Piet
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