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GRIS ALV-vergadering 5 juni 2007 

 
 

 

 

Agenda 
 

  

 
1. Goedkeuring verslag 12.04.07  

2. Nieuwe ledenlijst, het Dagelijks Bestuur en de kerngroep. 

3. Voorstelling SHISHA SEVA door Marie-Jeanne Janssens uit Pellenberg. 

4. Toelichting vergadering van 19 juni omtrent de duurzaamheidsspiegel (schepen Martine Vanbever) 

5. Agendapunten aangebracht door de lidorganisaties: 

 a) De rol van het OCMW bij de opvang van de politiek vluchtelingen in Lubbeek (Dominique  

 Antonis) 

     b) Theaterproductie voor anderstaligen in Lubbeek (SIAL) 

     c) Lubbeek Fair Trade-gemeente: voorstel Vredeseilanden 

 d) Voorprogramma 11.11.11: EPAS 

 e) ISIMBI: schoolproject GBS Linden 

6. Financies (werkingskredieten en projectsubsidies 2007 en 2008) 

7. Varia: (Jaarverslag GRIS 2006, Kontrarie op 16 juni in Linden, Infoblad, Stoelenproject voor Palestina,        

   Klaprozenveld in Brussel) 

8. Nieuwe datum. 

 

 

Aanwezigheden: 
 

Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Kristien Clits, Johan Flamez, Piet Laga, Gerda Liekens, Guy Sprengers, Mia Ulens,  

  Christine D’aes, Ivan Godfroid, Jaak Willemse,  

Verontschuldigd:  Agnes Spitaels, José Ghekiere, Patrick Olbrechts, Marianne Costeur, Jos Swin- 

   nen, Jules Godts 

 

 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Hugo Pelgrims, Rina Rabau, Martine Vanbever, Didier Giles de Pelichy, Peter Van Win- 

  dekens, Dominique Antonis, Liesbeth Verheyden, Rita Pauwels,  

Verontschuldigd:  Brian Sisk, Lut Rubbens, Magda Verbeelen, Daniël Noe, Marijke Verbeylen,  
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1. Goedkeuring verslag 12 april 2007  
 Aanvulling afwezige leden: Lut Rubbens en Liesbeth Verheyden. 

 De raad keurt het verslag goed. 

 Opmerking: Marianne Costeur, Els Ruyters, Lut Rubbens en Agnes Spitaels wensen ook in de 

 toekomst niet mee te vergaderen maar wel kennis te nemen van agenda en verslag.  

 

2. Nieuwe ledenlijst, het Dagelijks Bestuur en de Kerngroep: 
 De definitieve nieuwe ledenlijst is meegestuurd met de uitnodiging. Het Dagelijks Bestuur is 

 gekend, maar in zijn werking uitgebreid tot een Kern (DB + Gerda, Mia, Ivan en Kristien). 

 

3. Voorstelling SHISHA SEVA door Marie-Jeanne Janssens uit Pellenberg. 
• Shisa Seva vzw omvat een peterschap voor kinderen in India. Deze vzw is al dertig jaar actief, opge-

richt door Monique Bollaerts, en telt ongeveer 1700 peters en meters in Vlaanderen. Bedoeling is om 

onderwijs aan te bieden aan de allerarmsten, of aan zij die op zeer afgelegen plaatsen wonen, en door 

allerlei omstandigheden niet aan onderwijs toe komen. (zie www.shishaseva.be) 

• Voor een petekind betaal je 10 euro per maand, en de communicatie verloopt via briefwisseling, op-

sturen van een foto, info door zusters. 

• Marie-Jeanne en haar echtgenoot hebben drie petekinderen, en ze zijn met twaalf personen op reis 

geweest naar Maharashtra, een westelijke deelstaat. Het bezoek aan de jongens- en meisjesschool 

was confronterend. 173 peterschappen zijn er in die school. Eigenlijk zijn het geen missieposten, 

maar kloosterorders, wat verklaart dat er weinig steun is van de politieke overheid. 

• Wat kan de GRIS aanbieden: publicatie in gemeentelijk infoblad, verslag van de getuigenis op de 

website, eventueel gebruik maken van de werkings- en/of projectsubsidies. 

 

4. Toelichting vergadering van 19 juni omtrent de duurzaamheidsspiegel (schepen Martine 

Vanbever) 
• De duurzaamheidsspiegel is een vragenlijst die nagaat hoe duurzaam het beleid van een gemeente is 

aan de hand van vragen over het algemeen beleid, de werking van de eigen diensten en haar extern 

beleid. Duurzaam beleid steunt op drie grote pijlers: economie – ecologie – sociale rechtvaardigheid, 

en dit op lange termijn. Het doel is een dialoog op gang te trekken tussen de verschillende domeinen 

(milieu – internationale samenwerking), en te komen tot een overlegplatform. 

• De schepen nodigt daarom iedereen uit om deel te nemen aan deze oefening om een zo groot moge-

lijk draagvlak te creëren. 

• De federale overheid biedt gratis twee mandagen per maand ondersteuning aan aan de gemeente. 

• Op 19 juni zal uitleg gegeven worden over het beleid, de principes, de achtergrond en zal de Lokale 

Agenda 21 voorgesteld worden. De SLA21 is nog niet goed verspreid. Onze gemeente heeft wel een 

duurzaamheidsambtenaar, maar begeleiding en communicatie zijn zeer belangrijk. 

• Ook het cultuurbeleidsplan kan hieraan getoetst worden. 

 

5. Agendapunten aangebracht door de lidorganisaties: 
 a) De rol van het OCMW bij de opvang van de politiek vluchtelingen in Lubbeek (Dominique 

 Antonis) 

 Aanleiding is het jaarverslag 2006, waarin een uitgebreid hoofdstuk over SIAL, met daarin een 

 aantal positieve elementen maar ook een aantal knelpunten; 

 Christine D’aes verduidelijkt: 

• In aanvang defensieve houding van OCMW t.o.v. asielzoekers. 

• SIAL bood zich aan in 1999 om aan te vullen waar nodig. 

• Ondertussen zijn er betere contacten met de sociale dienst, en is er vraag naar het nieuwe be-

leid voor nog betere samenwerking. 

• SIAL is zeker vragende partij in zake overleg met de Raad, liefst nog via het Lokaal Sociaal 

Beleid. 
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• Ervaring leert ook dat samenwerking met scholen, met politie noodzakelijk is. Vele vluchte-

lingen kunnen nu zonder de hulp van SIAL rechtstreeks het OCMW raadplegen. 

• SIAL is via zijn inzet voor vluchtelingen ook in contact gekomen met andere kansarmen in 

de gemeente en zet zich ook in voor die groep van ‘cliënten’. 

Conclusie: het OCMW moet de kans grijpen om zijn niche-opdracht ten volle uit te voeren. 

Tevens is er een vraag dit te agenderen op de OCMW-raad. 

  

 

     b) Theaterproductie voor anderstaligen in Lubbeek (SIAL) 

 Fast Forward is een theatergezelschap dat op een zeer toegankelijke manier voorstellingen geeft 

 voor anderstaligen. Een opvoering van ‘Romeo en Julia’ is al eens bijgewoond door SIAL. 

 Nieuwe productie heet: ‘En ik dan?’ naar Annie M.G.Smith.  

 Voorwaarden: 1300 euro, catering 5 personen. Publiek: ± 250 personen. Periode: 10/2 tot 23/3/2008.  

 Vraag is of dit realistisch is voor Lubbeek. Ook Tienen en Leuven hebben een aanvraag lopen. 

• Niet enkel voor anderstaligen, ook voor nederlandskundigen. 

• Niet goedkoop, daarom breedschalig aanpakken: buurtgemeenten, OCMW’s, toneelvereni-

gingen, ouderverenigingen, ganse bevolking uitnodigen, adoptie project door gemeente. 

Conclusie: indien tegen half augustus antwoord komt dat Leuven en Tienen afhaken, dan over-

wegen om het zelf te doen, eventueel met de Cultuurraad. Ivan volgt dit op. 

 

 

     c) Voorprogramma 11.11.11: EPA’s 

 Economic Partnerschip Agreement: past in het anders organiseren van ontwikkelingshulp door de 

 Europese Gemeenschap. In bepaalde regio’s worden vrijhandelszones gecreëerd die zich vooral rich-

 ten op de landbouwsector, en die een bedreiging vormen voor de lokale markt. 11.11.11 is niet echt 

gelukkig met deze werkwijze en stelt een aantal amendementen voor ter verbetering. Er is een video 

gemaakt over een concreet geval in Togo, wat dan ook als politiek thema dit jaar zal gebruikt wor-

den.  

  

 

 d) ISIMBI: schoolproject GBS Linden 

 Een Rwandese vrouw (Claudine) woont na de genocide in Leuven. Zij ondersteunt een school in 

 Isimbi.  De opbrengst van het Afrikaproject van GBS Linden is gebruikt om in Isimbi materiaal aan 

 te kopen (uniformen – schriften …). Het betreft een grote school, maar de meest behoeftigen (200) 

 leerlingen worden gesteund. Ook volgend schooljaar zal het project hierom gaan, ook is er hoop op 

 een langdurige bilaterale samenwerking tussen deze scholen rond verschillende thema’s. Claudine en 

 haar man Luc zijn daarvoor op werkbezoek in Rwanda. 

 

 

 e) Lubbeek FairTradeGemeente: voorstel Vredeseilanden 

 FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat gemeentebestuur én inwoners eerlijke handel een 

 warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken. Om dit label te verkrijgen moet aan zes 

 criteria voldaan worden (zie www.ikbenverkocht.be). Ondanks het ontvangen van een oorkonde, en 

 het gebruik van Fair Tradekoffie, heeft het Gemeentebestuur zich in de vorige legislatuur niet geën-

 gageerd om te streven naar het Fair Tradelabel. Vier van de zes politieke partijen stonden in de be-

 vraging naar hun politieke standpunten (zie www.grislubbeek.tk) positief tegenover dit initiatief. 

 Vredeseilandencomité Lubbeek stelt nu voor om, via de GRIS, enerzijds opnieuw een voorstel te 

 doen aan de gemeentelijke overheid, anderzijds via alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn 

 in de GRIS, te vragen dit te bespreken op hun partijbestuur, en nadien te agenderen op de gemeente-

 raad. Opvolging van dit dossier gebeurt op de ALV van de GRIS. 
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6. Financies (werkingskredieten en projectsubsidies 2007 en 2008) 
Werkingssubsidies: 

Aanvraag door VBS Lubbeek (Rita Pauwels) voor een actie rond Broederlijk Delen. 

 Thema was watertekort in Burkina Faso. Op educatieve manier leerden kinderen omgaan met water, 

 er was een getuigenis van een  Sahelbewoner. De vastenvoettocht bracht 200 euro op. 

 Subsidie wordt gevraagd voor kosten materiaal ten bedrage van 109.68 euro.  

De ALV keurt dit goed. 

Projectsubsidies 2007: 

Het budget 2007 bedraagt 3000 euro. 

Zes aanvragen (11.11.11, Geleeg, Romeniëcomité, Wereldsolidariteit, Artsen zonder vakantie, Apopo) zijn 

ingediend, en worden door het CBS nu ter advies voorgelegd aan de GRIS. Na evaluatie door het DB wordt 

dit op de volgende ALV geagendeerd. 

Projectsubsidies 2008: 

Aanvragen moeten gebeuren voor 1 oktober 2007. 

Oproep tot de aanwezigen om projecten in te dienen. Alle info is te vinden op www.grislubbeek.tk. 

In het infoblad zal nog een tekst verschijnen ter verduidelijking van deze projectsubsidie. 

 

 

7. Varia: (Jaarverslag GRIS 2006, Kontrarie op 16 juni in Linden, Infoblad, Stoelenproject 

voor Palestina, Klaprozenveld in Brussel) 
� Jaarverslag: toelichting op de gemeenteraad van mei door Piet. Exemplaren beschikbaar via dienst 

Welzijn, of te raadplegen op de website. 

� 16 juni: optreden Kontrarie op benefietavond Bart Van de putte (zie www.fiestanzania.org) 

� Infoblad: wijziging uitgavedatum, van juli af op de eerste van de maand. 

� Stoelenproject Palestina: ± 20000 euro rechtstreeks naar circusschool Behind The Wall. 

� Klaprozenproject Anita Huybens: opstelling aan Atomium op 15 juli. 

� Vraag van de webmaster naar het versturen van een nieuwsbrief: dit is een strategische manier om 

het bezoekersaantal op te krikken. Dit kan door bijvoorbeeld bij elke update, of maandelijks een 

nieuwsbrief aan de GRIS-leden of aan andere geïnteresseerden te sturen.  

 De ALV gaat akkoord met dit voorstel. 

� Voorstel Martine Vanbever: info over GRIS-materie in verhaalvorm brengen in het infoblad, op een 

vlot leesbare manier of in een ‘Leven-zoals-het-is’-vorm. Dit impliceert wel een uitbreiding van de 

beschikbare bladzijden in het infoblad: onze info kan nu amper op één pagina, een tweede is nodig 

om een verhaal te kunnen brengen. Martine doet navraag. 

 

8. Nieuwe datum: 
ALV op maandag 24 september. 

DB op donderdag 13 september. 

  

 

 

 

       Verslag: Guy Sprengers 


