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GRIS ALV-vergadering 19 mei 2016 
 

 

Agenda 

1. verslag ALV 11 februari 2016 

2. Voorstelling werking Lumos 

3. Financies: aanvragen Amnesty Lubbeek, 11groep Lubbeek en Okra Binkom 

4. AFF en wereldmarkt 

5. Verslag Halfwegevaluatie 

6. Lubbeek fairtradegemeente en 15 oktober 

7. Opvolging lidorganisaties: 

a. Voedselpakketten OCMW (Hugo Simoens, voorzitter OCMW) 

b. Reisverslag Dirk Maes. 

c. Evaluatie Katmandu-Lhasa (Luk Vandegaer) 

d. Evaluatie Ontbijtbuffet Haaila Xale (Astrid Costermans) 

e. 4 X Congo voor beginners (Jos Swinnen) 

f. Dag van de 4de pijler op 27.02  

g. Leuvens Netwerk Noord Zuid 

h. Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

8. Varia:  

a. Ledenlijst: aanpassingen  

b. Jaarverslag 2015  

c. Repaircafe op 22 mei 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Christine D’aes, Valentijn Desmedt, Johan Flamez, Piet Laga, Guy Sprengers, Jos 

Swinnen 

 

Verontschuldigd:   Barbara Brugmans. 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Bovyn, Georges Claeys, Astrid Costermans en Pieter Sermeus, Pol (Magda 

Heireman), Dirk Maes, Jo Pierson (schepen IS), Koenraad Vancoppenolle, Luc 

Vandegaer, Marc Vanneste, Bieke Verlinden. 

 

Verontschuldigd:  An Bongaerts, Francis Deblauwe, Rina Robben, Saskia Schelfaut, Benita Van 

Hurck, Magda Verbeelen Freya Verlinden. 

  

Uitgenodigd: Hugo Simoens (voorzitter OCMW Lubbeek) 
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1. Goedkeuring verslag 11 februari 2016 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

We verwelkomen Koenraad Van Coppenolle. Hij vervangt Marijke Gidts als OCMW-

vertegenwoordiger. 

2. Voorstelling van de werking van LUMOS in Congo en Benin 

Georges Claeys, nu gepensioneerd bio-ingenieur maar zijn ganse actieve loopbaan werkzaam in UZ 

Leuven, is van bij aanvang betrokken bij de ontwikkelingssamenwerking binnen UZ Leuven, nog voor 

de naam Lumos hieraan gegeven werd. 

LUMOS staat voor Leuvense Universitaire Medische Ontwikkellingssamenwerking en Solidariteit. 

UZ Leuven, de groep Biomedische wetenschappen van de KULeuven en de groep Gezondheid en 

Welzijn van UCLeuven-Limburg werken sinds 2007 in een gemeenschappelijke organisatie samen. Ze 

coördineren activiteiten rond medische ontwikkelingssamenwerking met enkele landen in Afrika 

(RDCongo, Benin, Kameroen, Rwanda), waar ziekenhuizen vaak in zeer moeilijke omstandigheden 

werken. Het doel en de missie zijn: 

 Werken aan een duurzame ontplooiing van gezondheidszorg. 

 Gerichte overdracht van kennis en vaardigheden, met wisselwerking. 

 De specifieke opdracht bestaat in het mobiliseren van academische, klinische en organisatorische 

expertise van haar medewerkers, die zich vrijwillig engageren. De focus ligt voornamelijk op 

opleiding van medisch en paramedisch personeel in enkele ziekenhuizen en met lokale 

gezondheidswerkers. 

Bovendien is er sinds 2015 een samenwerkingsakkoord met enkele ngo’s: Memisa, Stichting Hubi & 

Vinciane, en Artsen zonder Vakantie. 

Afhankelijk van de plaats en de missie is het praktische werk heel verscheiden en bestaat het, naast een 

groot gamma aan medische activiteiten, ook uit bijvoorbeeld de organisatie van labo’s of het zorgen voor 

zuivering van drinkwater e.d.. 

Belangrijk is dat de samenwerking mikt op verschillende relaties: Noord-Zuid, Zuid-Noord, Zuid-Zuid. 

3. Financies: 

Drie aanvragen voor subsidies Internationale Samenwerking zijn reeds goedgekeurd door het Dagelijks 

Bestuur: 

a. Amnesty briefschrijfgroep Lubbeek: € 270 (brieven, omslagen, zegels) 

b. 11groep Lubbeek: € 350 (maximumuitgave voor bestellingen komende campagne) 

c. OKRA Binkom: € 113 (kosten voorstelling film Katmandu-Lhasa) 

De ALV adviseert eveneens positief. De dienst duurzaamheid agendeert deze aanvragen ter goedkeuring 

aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

4. AfrikaFilmfestival en Wereldmarkt 

a. AfrikaFilmFestival: ‘Africa United’ 

i. Vrijdag 20 mei, met ’s morgens vertoning voor scholen, ’s avonds voor iedereen 

ii. Op de werkvergadering zijn volgende afspraken gemaakt: opening Santro om 9u, de 

scholen komen tegen 9u30, de vertoning start om 10u. Alle scholen behalve VBS Linden 

sturen in totaal 160 leerlingen plus begeleiding (175 in totaal). Twee scholen blijven 

picknicken. 

iii. Avondvertoning: 19u30 deuren, 19u45 inleiding, speeches en voorstelling Halaai Xale, 

20u: vertoning 

b. Wereldmarkt: 

i. Zondag 12 juni op het domein ’t Serclaes. 

ii. Communicatie start na het AFF 

iii. 17 standhouders ingeschreven 
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iv. Zondagvoormiddag opstellen terrein en tenten, om 14u start de wereldmarkt. 

 

 

 

5. Verslag halfwegevaluatie: 

Naar goede gewoonte maakt het Dagelijks Bestuur van de Gris halfweg de legislatuur een evaluatie van het 

meerjarenplan zoals dat door het huidige gemeentebestuur is opgesteld voor de periode 2014-2019, vandaar 

de naam ‘halfwegevaluatie’.  De evaluatie spitst zich toe op een zestal punten: 

1. Meerjarenplan: 

Tot vandaag werkten we met een ‘voorstel’ tot meerjarenplan waarin de cijfers voor het niet toekennen 

van de subsidies door de overheid zijn vermeld. De schepen I.S. heeft de recente budgetten bezorgd, de 

cijfers komen uit het goedgekeurde document ‘Meerjarige Doelstellingen Budget Gemeente Lubbeek’, 

Actieplan Internationale Samenwerking. Budgettair betekent dit: werking Gris: € 200, acties leden Gris: 

€ 2300, projectsubsidies: € 14000, sponsoring: € 2000, FairTrade: € 500 (eenmalig € 4500 extra in 

2016). 

De vraag van vorige jaren om niet gebruikte werkingsmiddelen over te schrijven naar de projectsubsidies 

is nu afgewezen, maar kan alsnog mits een stevige motivatie, wat betekent dat de Gris jaar na jaar deze 

afweging moet maken, rekening houdend met de periode van begrotingsherziening (juni en december). 

2. Ambtelijke en logistieke ondersteuning: 

Centralisatie van logistieke ondersteuning bij één persoon is prima. Overwegend tevredenheid over de 

ambtelijke ondersteuning, die evenwel kwetsbaar blijft in geval afwezigheid van de ambtenaar. 

Daarnaast botst de Gris ook op ambtelijke traagheid in sommige dossiers (bvb. FairTrade). De voorzitter 

vraagt expliciet naar een permanentie in ambtelijke ondersteuning of naar een centralisatie van deze 

ondersteuning. 

In de rand is ook gesteld dat de politieke afvaardiging bijvoorbeeld in het dossier FairTrade ontoereikend 

is, ondanks akkoord van alle partijen. 

3. Duurzaamheid: 

Burgemeesterconvenant: wordt opgevolgd alsook de omzetting in een klimaatactieplan. 

FairTrade: opvolging en resultaten via de trekkersgroep. 

Ethisch bankieren: te weinig aandacht. Enig lichtpunt, maar niet als dusdanig door de Gris voorgesteld, 

is het plaatsen van € 200000 op een Triodosrekening. Een overleg met de financieel beheerder wordt 

gepland. 

Aankoopbeleid: te weinig informatie, weinig of geen opvolging. Max Havelaarkoffie en fairtradefruitsap 

wordt gebruikt. We vermoeden dat het gebruik van FSC-hout in elke nieuwbouw gecontroleerd is. Het 

label SchoneKleren moet opnieuw bekeken worden. 

4. Samenwerkingsverbanden: 

Met scholen en jeugdverenigingen is een goede samenwerking via de activiteiten van de Gris: AFF, 

FairTrade, vierdepijlers, 11.11.11-campagne. 

Te weinig samenwerking met politieke partijen, ondanks afvaardiging in de ALV (CD&V, NV-A, Open 

VLD). 

Andere adviesraden: ondanks pogingen in het verleden is er nauwelijks samenwerking. 

De schepen engageert zich om deze verschillende gemeentelijke actoren te bevragen en aan te porren tot 

samenwerking. 

5. Vluchtelingenthema, vredesbeleid: 

Het vluchtelingenthema is permanent aanwezig via SIAL. 

Een consistent gemeentelijk vredesbeleid is er niet; activiteiten van de Gris en zijn lidorganisaties 

kunnen evenwel als vredesinitiatieven bekeken worden. 

Het burgerinitiatief ‘Hart boven Hard’ heeft geen lokale werking, wegens gebrek aan een initiatiefnemer. 
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6. Lokaal Mondiaal Beleid: 

Traject dat de ontwikkelingssamenwerking 2020 op lokaal vlak moet voorbereiden, zit nog in de 

studiefase. VVSG en de 11.11.11-koepel werken al geruime tijd aan een omschakeling van de klassieke 

benadering van Noord-Zuid-beleid naar een Lokaal Mondiaal Beleid. In dit traject zal ook de werking 

van gemeentelijke adviesraden ontwikkelings- of internationale samenwerking opgenomen worden. 

6. Lubbeek FairTradeGemeente: 

Wat een prioriteit was voor 2016 is eindelijk gelukt: de titel is behaald, hoewel het parcours niet 

eenvoudig was en veel ‘hindernissen’ kende. 

De officiële overhandiging en viering gebeurt op zaterdag 15 oktober. Om nadien continuïteit te 

bestendigen is evenwel een uitbreiding van de trekkersgroep nodig, alleszins via de politieke fracties en 

vrijwilligers. 

Concreet voor de voorbereiding van deze viering (de werkgroep vergadert 30 mei en 20 juni): 

 Het AFF stelt een filmjeugdproject voor: Afrika Filmfestival Goes Youth 2.0: jongerengroepen 

worden gevraagd om op een originele manier een filmje – met professionele ondersteuning zo nodig 

- te maken waarin ‘Eet één dag in de week lokaal’ gepromoot wordt. Alle filmpjes worden in de 

FairTrade-week (5 tot 15 oktober) vertoond in een heuse filmbus. Er zijn ook prijzen aan verbonden. 

De schepen gaat de jeugdconsulent en de voorzitter van de jeugdraad hierover aanspreken. 

Samenwerking met scholen of Fedasil behoort ook tot de mogelijkheden. 

 Lokale-producten-markt van 16u tot 20u:  oproep naar standhouders en verzamelen van een aantal 

(lokale) producenten. 

 Zaal Santro is weerhouden. 

 Zoeken naar een aantal extra activiteiten, niet beperkt tot voedsel. 

 Officiële overhandiging om 20u, met receptie aangeboden door het gemeentebestuur, eventueel 

opgefleurd met muzikale optredens. 

7. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

a. Voedselpakketten OCMW 

Hugo Simoens, voorzitter van OCMW Lubbeek heeft in het jaarverslag van SIAL (cfr. 

Grisjaarverslag 2015, voorgesteld op de Gemeenteraad) enkele kritische opmerkingen gelezen 

over de bedeling van voedselpaketten. Na mailcontact is beslist om dit te agenderen op deze 

ALV. 

Hugo Simoens wenst omtrent voedselpaketten volgende verduidelijking te geven: 

 Het systeem van voedselpaketten is ontstaan in een Europees kader (FEAD), waarbij 

landbouwoverschotten en de stock van het leger aangeboden wordt aan OCMW’s. OCMW 

Lubbeek heeft de keuze gemaakt om dit maximaal te benutten, de producten zijn gratis. 

 Er is gekozen voor een brede bedeling, het OCMW slaagt er in om op deze manier zoveel 

mogelijk te doen met zo weinig mogelijk middelen, en enkel voor de doelgroep. 

 De doelgroeplimiet is de financiële armoededrempel. 

 In een laatste actie is aan 149 mensen in Lubbeek een voedselpaket aangeboden. 

 FEAD verbiedt om LOI’s te bedelen. 

 Het OCMW is qua producten afhankelijk van het aanbod. Ze staat open voor suggesties, 

maar heeft weinig speelruimte voor wat betreft FEAD. 

De kritiek van SIAL op de voedselbedeling is tweeledig: 

 Er worden steeds dezelfde (bereide) producten aangeboden, waarvan de kwaliteit niet 

optimaal tot ronduit bedenkelijk is. Een aantal van deze producten komt zelfs terug naar het 

OCMW, hiermee mag niets meer gedaan worden. 

 SIAL ziet niet in welke de logica is in het aanbieden van ongezonde, bereide voeding. 

Basisproducten, zoals bijvoorbeeld bloem, worden niet besteld. Bovendien doen 
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maatschappelijke werkers inspanningen om lokale producten te doen gebruiken, maar die 

inspanning vertaalt zich niet in de inhoud van de voeselpaketten. 

Ter informatie legt de vorige OCMW-voorzitter (Koenraad Van Coppenolle) uit dat het concept 

voedselbedeling-voedselpaketten in een groter geheel moet bekeken worden; het gaat om 

overschotten in Europa die herverdeeld worden over verschillende landen. België heeft trouwens 

via de VVSG al opmerkingen doorgegeven aan Europa. 

Na de discussie die hierop volgt kunnen volgende vragen weerhouden worden: 

 Kan niet eens feedback gevraagd worden bij de klanten? 

 Kan in kader van een volgende bestelling overlegd worden om meer interessante 

producten te bestellen? Meest logisch zijn enkel basisproducten: bloem, melk, suiker. 

 Kan het organiseren van een ruilsysteem bekeken worden? 

Conclusie: de OCMW-voorzitter neemt de opmerkingen en vragen mee naar de OCMW-raad, 

SIAL zal bij een volgende bestelling uitgenodigd worden om het aanbod te bekijken. 

b. Reisverslag Dirk Maes 

De vierdepijler Association Mwana Ukundwa is ontstaan na de genocide in Rwanda, vanuit de 

zorg voor de weeskinderen. De periode na 1995 was zeer triest, een ganse generatie jonge 

mensen is gestorven. De filosofie nu is om het Hutu- en/of Tutsi-zijn niet als een verschillende 

manier van leven te bezien, maar om samen een nieuwe toekomst voor Rwanda te realiseren. 

Naast een aantal initiatieven, concrete realisaties en het plezier van dansende kinderen ter plekke 

stelt Dirk ook het strategisch plan of de actiepunten voor AMU 2014-2016 voor: 

1) de weeskinderen ondersteunen in de lagere en secundaire school: uniformen - 

schoolmateriaal - inschrijvingsgeld secundaire school - sportactiviteiten - culturele 

aktiviteiten - resultaten aanmoedigen - problemen zelf leren oplossen - goede manieren leren 

- professionele vormingen.  

2) de gezondheid bevorderen van de AMU-leden: woonomstandigheden verbeteren - 

proper water – hygiene - ondervoeding tegengaan - HIV preventie - seksuele opvoeding - 

strijd tegen aids - zoeken naar gezondheidszorgen en medicatie - vrijwilligers opleiden - het 

fysiek, psychisch en sexueel geweld in gezinnen aanpakken. Er worden mutualiteitskosten (4 

euro per jaar per kind) voor de armste 100 kinderen betaald.  

3) microprojecten opzetten: maïsteelt - geiten en varkens kweken – rijstvelden – 

naaiateliers - artisanale produkten - fruitbomen en andere bomen kweken - nieuw soort 

bananenbomen (meer opbrengst per boom) - nieuwe manioksoort.  

4) armoede bestrijden: vorming om zelf voor eigen voedsel in te staan via tuintjes met 

groenten en fruit - het werken met microkredieten.  

c. Evaluatie Kathmandu-Lhasa 

De filmvoorstelling op 27 april voor OKRA-leden was een groot succes, want 75 bezoekers en 

ongeveer € 500 opbrengst. Er zijn geen directe toekomstplannen, wel houden ze stand op de 

Wereldmarkt van 12 juni. 

d. Evaluatie ontbijtbuffet Halaai Xale 

180 inschrijvingen en een volle polyvalente zaal in de VBS Lubbeek. De organisatoren hebben 

bewust gekozen voor samenwerking met de lokale handelaren; er was veel steun van jongeren. 

De opbrengst bedroeg € 1000. 

In de laatste week van augustus volgt een nieuwe ‘schuurverkoop’. Er zijn plannen om in het 

najaar iets ‘warms’ te organiseren. 

e. 4 x Congo voor beginners 

 Jos Swinnen was ingeschreven voor een lessenreeks over Congo, georganiseerd door Pax 

Christi, Broederlijk Delen en het UZAntwerpen. De cursus behandelde economie, kunst, 
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cultuur, muziek en politiek. Informatief was het in orde, maar in de korte tijd was er geen 

kans tot interactie. Ook in Leuven bestaat een werking rond Congo (Bana vzw). 

 Het Sintniklaasfonds, samen met Memisa en Lumos heeft een missie gestuurd naar Kisantu, 

niet om te opereren, maar in kader van opvolging, evaluatie en opleiding. 

 De Leuvense gidsenbond overweegt om contact op te nemen met het opvangcentrum van 

Fedasil om bewoners in Leuven rond te leiden in het Nederlands. 

f. Dag van de vierdepijler: 

Astrid en Pieter getuigen. Het plan Global Goals (opvolger van de Milleniumdoelstellingen) is er 

voorgesteld. Het plan omvat 17 doelstellingen, de visie is verruimd. In verschillende 

werkgroepen werd praktische informatie gegeven en was er mogelijkheid tot contacten. 

g. Leuvens-Netwerk-Noord-Zuid 

Initiatief van de gemeentelijk ambtenaar om de verschillende organisaties die in Leuven actief 

bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking samen te brengen en zo te zoeken naar een betere 

coördinatie. Johan en Guy hebben uit interesse de eerste vergadering bijgewoond; hoewel niet 

betrokken bij deze werking, worden ze op de hoogte gehouden van de evolutie in dit initiatief. 

h. Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 

Er is een samenwerking tussen VWV en Amnesty International tegen de vooroordelen ten 

aanzien van vluchtelingen en het mensenrechtenaspect van de vluchtelingen. Dit resulteert in een 

specifieke campagne. 

i. Schepen van duurzaamheid Geert Bovyn: 

Oproep van de schepen om in te schrijven op ‘mijnkorteritten’ een intiatief van Mobiel 21, en 

liefst als deelnemer voor de gemeente Lubbeek. Het doel is in de maand juni zoveel mogelijk 

korte ritten (per fiets of te voet) te registreren via de website waarbij dan op basis van de 

afgelegde afstand de besparing aan uitstoot wordt berekend. 

8. Varia en nieuwe data: 

 Aanpassing ledenlijst: 

o Tot voor kort werd een fout mailadres gebruikt voor de GBS Binkom en voor de VBS 

Linden. Deze fouten zijn nu rechtgezet, waardoor de communicatie correct kan 

verlopen. 

o Marijke Gidts wordt als OCMW-vertegenwoordiger vervangen door Koenraad 

Vancoppenolle. 

o Arnout Fierens wordt toegevoegd als tweede vertegenwoordiger van de 11-groep 

Lubbeek, naast Piet Laga, die ook penningmeester is. 

o Saskia Schelfaut: vertegenwoordigt de FairTradewerkgroep. 

 Jaarverslag is voorgesteld op de gemeentraad van april. Bedeling van een ‘papieren’ versie, het 

document is ook te lezen op de Gris-website. 

 Volgende ALV: donderdag 15 september 2016 in de refter.  

 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 
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