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GRIS ALV-vergadering 19 maart 2015 
 

 

Agenda 

1. Jens Vancleynenbreughel vertelt het vervolg van zijn verhaal 

2. Astrid Costermans vertelt over haar project in Gambia (zie ook bijlages) 

3. Verslag 4 december 

4. Financies 

a. werkingskredieten aanvragen? 

b. aanvragen projectsubsidies 2015  

c. overdracht 2014  

5. Opvolging activiteiten: 

a. Afrikafilms op 22 maart in Santro 

b. Wereldmarkt 14 juni  

c. Fairtradegroep Lubbeek  

d. Wereldsolidariteit en Hart tegen Hard  

e. Vluchtelingenwerk Vlaanderen  

f. 11.11.11.  

g. Vorming 4de pijlers  

h. andere 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

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

 

Verontschuldigd:   Barbara Brugmans, Valentijn Desmedt, Lien Geutjens, Lotte Van Eyck 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Bovyn, Marijke Gidts, Magda Heireman, Dirk Maes, Marc Vanneste, Benita 

Van Hurck, VBS Lubbeek (Tom Petre, Wendy Van Froyenhoven) 

 

Verontschuldigd:  Dirk Nijs, Rina Robben, Katrien Stroobants, Magda Verbeelen 

  

Uitgenodigd: Astrid Costermans, Frieda Vaes 
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1. Jens Van Cleynenbreughel vertelt het vervolg van zijn verhaal. 

Uitgesteld tot een volgende ALV wegens ziekte. 

2. Astrid Costermans: project in Gambia 

Naam van deze vierdepijler: Haalai Xale, wat in het Wolf betekent: ‘Welkom kinderen’. 

Astrid en Frieda hebben via vrijwilligerswerk bij Kom op tegen kanker een reis gemaakt naar Gambia, 

naar New Yundum waar ze een school en een kerk bezochten en getroffen werden door de 

omstandigheden waarin kinderen moesten schoollopen en opgroeien. Omdat Astrid zelf in het onderwijs 

staat, en weet hoe belangrijk basisonderwijs voor kinderen is, besloten ze dit project uit te werken. 

Vooral ondersteuning met schoolmateriaal en oplossingen zoeken voor voeding voor de schoolkinderen 

is een prioriteit. De schoolgebouwen zelf zijn gebouwd door drie Noorse vrouwen, zij betalen ook de 

leerkrachten. Ondertussen hebben ze ter plekke een vaste contactpersoon uit de buurt die van hieruit en 

vanuit Noorwegen ondersteund wordt bij de diverse noden. Prospectie voor toekomstige hulp op gebied 

van water en kleding is gestart. 

Als start is 140 kg schoolmateriaal geleverd. Ze hebben zich geëngageerd om elk maand € 300 te 

versturen voor de aankoop van voeding en schoolgerief. Dit bedrag wordt gesprokkeld uit verschillende 

activiteiten (verkoop zelfgemaakte chocolade, schuurverkoop, ontbijtbuffet enz). 

Vier maal per jaar proberen ze zelf aanwezig te zijn, deels als controle, maar ook als ondersteuning en ter 

verbetering van de plaatselijk toestand. 

Het project is aangesloten bij ‘vierdepijlerpunt’. De evolutie op langere termijn is niet gekend, maar ze 

wensen graag dit project te ontwikkelen naar de Lubbeekse bevolking. 

Omdat er binnen de Gris al redelijk wat expertise is met vierdepijlerwerkingen en met Afrika, raadt de 

voorzitter aan om deze leden te consulteren. Ook zijn er via de Gris mogelijkheden naar allerlei 

subsidies. Haalai Xali wordt meteen uitgenodigd deel te nemen aan de wereldmarkt van 14 juni. 

3. Goedkeuring verslag 11 september 2014 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

4. Financies: 

a. Werkingskredieten: 

i. Dit zijn financies voor de Noordwerking ten voordele van een bepaald project in het 

Zuiden, bijvoorbeeld de huur van de zaal, flyers, Sabam enz. 

ii. Een subsidieaanvraag kan gebeuren bij de gemeente (cfr. website gemeente en Gris) 

In 2014 is geen enkele aanvraag gebeurd, tot nu in 2015 ook niet. Dit is symptomatisch want de 

bespreking over nieuwe reglementering was in volle gang en recent pas afgerond. 

Om dit kanaal te gebruiken is het dus belangrijk om opnieuw te mobiliseren en aan te moedigen. 

b. aanvragen projectsubsidies 2015 plus overdacht 2014: 

i. is een forfaitair bedrag dat wordt uitgekeerd aan het land waarvoor de aanvraag is 

ingediend via de partner. Dit bedrag wordt verdeeld onder de goedgekeurde aanvragen. 

ii. Een aanvraag gebeurt steeds voor het volgende jaar en moet in principe bij het College 

van Burgemeester en Schepenen toekomen vόόr 1 oktober. 

Voor 2015 zijn negen projectaanvragen goedgekeurd: Artsen zonder vakantie – Fifala Mali – 

Isimbi Rwanda – Mwana Ukwanda Rwanda – Kisangani Congo – Palestijnse Circusschool – 

Wereldsolidariteit – Hands in Action Filipijnen – 11.11.11. 

Het CBS heeft een princiepsbeslissing genomen dat het forfaitaire bedrag van € 14000 wordt 

aangevuld met de overdracht van niet-gebruikte kredieten van 2014.  Het definitieve bedrag is 

pas gekend na afsluiten van de jaarrekening, normaal gezien op de gemeenteraad van april. 

c. Ethisch bankieren: 

De Schepen van Internationale Samenwerking laat weten dat de gemeente een termijnrekening 

voor een bedrag van € 200.000 heeft geopend bij Triodosbank. 
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5. Opvolging activiteiten: 

a. Afrikafilmfestival op vrijdag 22 mei in zaal Santro (coördinator Magda Heireman): 

i. Overdag wordt de film Zarafa getoond, in de voormiddag voor de kinderen van de VBS 

Lubbeek, in de namiddag voor de GBS Binkom. Het is een kinderfilm uit 2012 waarin 

een jongetje bevriend raakt met een giraf die echter geschonken wordt aan de consul. 

ii. ’s Avonds vertonen we Timbuktu, een film die speelt in Mali, wat ook het land is van 

het project Fifala dat wordt voorgesteld en waar de opbrengsten naartoe gaan. 

iii. De teksten voor het Infoblad zijn klaar. 

iv. Praktisch:  

1. Technische ondersteuning gemeente goedgekeurd, het scherm van de gemeente 

lijkt wat klein, navraag voor een groter scherm gebeurt bij de provincie en bij 

bevrijdingsfilms. 

2. De kostprijs ligt hoger omwille van de extra filmvertoningen overdag: € 250. 

3. Flyers zijn in orde. Affiches worden geleverd, maar de gemeente maakt zelf 

banners met de concrete gegevens om op de affiches te kleven. 

4. Magda roept de werkgroep AFF nog eens samen. 

b. Wereldmarkt 14 juni (Johan) 

i. Naar aanleiding van 200 jaar octaaf Lubbeek, op de slotdag op het domein van Gilles de 

Pélichy. 

ii. Het octaaf is een organisatie van de parochieploeg Lubbeek Sint-Martinus gedurende 

een ganse week en op zondag een evocatie als slotevenement. 

iii. De Gris kan niet als dusdanig deelnemen, maar veertien organisaties vanuit de Gris 

hebben zich geëngageerd om deze Wereldmarkt te houden. Eventuele kosten kunnen 

door de Gris gereucpeerd worden. De technische ondersteuning gebeurt door de 

parochieploeg. De gemeente verleent zijn steun op logistiek vlak en via de heemkundige 

kring. 

iv. Ons programma: 

1. Aanvang om 14u, einde om 18u30. De opbouw gebeurt in de voormiddag. 

2. Tussen 16u en 18u30 is er de traditionele ‘meebrengpicknick’, waaraan de 

wereldmarktkramers ook kunnen deelnemen. 

3. Verschillende activiteiten per stand zijn mogelijk, eventuel opbrengsten door 

verkoop zijn voor de standhouder zelf. 

v. Een werkgroepvergadering wordt nog gepland. 

c. Fairtradegroep Lubbeek: 

Benita schetst de stand van zaken om het laatste criterium te halen. In het Infoblad is de 

oproepvoor Lubbeek Lekker Lokaal verschenen, er is tijd tot 31 maart om te reageren. Tot 

vandaag is er respons van: bioescargots Binkom, Carrefour market Lubbeek, bakker Jan 

Lubbeek, Geert Boone delicatessenzaak Linden. 

Na 31 maart wordt een vergadering belegd om de verdere aanpak te bespreken. 

d. Wereldsolidariteit, Action 2015 en Hart tegen Hard (Guy) 

i. Wereldsolidariteit: 

‘Sociale Bescherming’ is de titel van de campagne die onlangs gelanceerd is tezamen 

met een twintigtal andere organisaties uit beide taalgebieden, onder meer alle vakbonden 

en 11.11.11, die dezelfde campagne houdt in het najaar. De campagne loopt over twee 

jaar en gaat over inhoudelijk over het volgende: drievierde van de wereldbevolking komt 

in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Voltijds werken en toch arm zijn. Ziek 

worden maar geen behandeling kunnen betalen. Ontslagen worden, oogsten zien 

vernielen en geen inkomen meer hebben. Geen pensioen hebben na een leven lang 
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werken. Dit is de realiteit voor 5 miljard mensen wereldwijd. Ook in België moet sociale 

bescherming versterkt worden, omdat ook hier 1,5 miljoen mensen in armoede leven. 

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg, een leefbaar inkomen en een waardige 

uitkering. De campagne wil opkomen voor het installeren van sociale bescherming in het 

Zuiden, en voor het behoud van sociale bescherming in het Noorden. Daarom worden 

vier politieke eisen naar voor geschoven: 

 Sociale bescherming is een mensenrecht; elk land moet dit vastleggen in zijn 

wetten. 

 Alle landen moeten sociale bescherming kunnen betalen. 

 Sociale organisaties moeten inspraak hebben in het beleid voor sociale 

bescherming. 

 België en Europa moeten hun eigen beleid voor sociale bescherming versterken. 

Om de druk op de politici te verhogen worden alternatieve handtekeningen verzameld: 

specifieke kleefpleisters kunnen op het lichaam gekleefd worden, hiervan worden foto’s 

gemaakt en opgestuurd naar de campagne, in de hoop aan 50.000 te geraken. 

Meer info op: www.socialebescherming.be. 

ii. Action 2015: 

In 2000 zijn de Milleniumdoelstellingen gelanceerd. Eind 2015 verstrijkt de deadline en 

hoewel er op sommige onderdelen vooruitgang geboekt is, is de ongelijkheid wereldwijd 

spectaculair toegenomen en moet de economie duurzamer worden. 2015 wordt daarom 

een kanteljaar want in september beslissen de wereldleiders welke wereld ze in de 

toekomst willen. Ook onze politici zitten mee aan de onderhandelingstafels. Om hen een 

duw in de rug te geven kun je ‘laten zien dat je het meent’. De petitie kan getekend 

worden op www.action2015.be  

iii. Hart boven Hard: is de verzamelnaam voor een burgerbeweging die mensen en 

organisaties samenbrengt in een verzet tegen de al te economische kijk op de 

samenleving door de verschillende regeringen. Het signaal komt vanuit verschillende 

hoeken: welzijnswerk, cultuur, onderwijs, vakbonden, minderheden, politiek. In 

verschillende gemeentes en steden zijn actiegroepen opgericht. Ook aan Lubbeek is 

gevraagd naar vrijwilligers om in meer of mindere mate hun acties kenbaar te maken. 

Ook hier meer info op www.hartbovenhard.be 

e. Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Christine) 

Op zaterdag 20 juni 2015 is het opnieuw ‘Wereldvluchtelingendag’, een initiatief van UNHCR 

(vluchtelingenorganisatie van de VN), Belgische asielinstanties en enkele vluchtelingen-

organisaties. Die dag staan wereldwijd vluchtelingen in de picture onder de slogan: ‘It could be 

me, it could be you’. Deze dag wordt voorafgegaan door een actiedag. Aan het station van 

Leuven worden op vrijdag 19 juni pendelaars aangesproken en overladen met flyers en gadgets. 

Christine doet een oproep naar vrijwilligers om vanaf 7u mee te helpen. 

Ter info: aan Lubbeek werden destijds vluchtelingen toegewezen door het spreidingsplan, dat nu 

niet meer bestaat. Ondanks enkele pogingen is geen LOI (lokaal opvang initiatief) opgericht. 

Vluchtelingen kunnen dus niet in Lubbeek opgevangen worden, maar worden doorverwezen 

naar andere gemeentes. 

f. 11.11.11. (Piet) 

i. De actie 2014 rond voedselverspilling kende nationaal een daling van 6%, vooral door 

minder overschrijvingen. De besteding van deze opbrengsten kan opgezocht worden op 

de website van 11.11.11. 

ii. Lokaal zijn er ‘gesmaakte’ politieke acties gehouden aan de Lindense scholen, met 

afgekeurd fruit. 
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De financiële acties hebben een totaal van € 33.742 opgebracht wat - gerekend naar het 

gemiddelde per inwoner - de hoogste score in Vlaanderen opleverde: € 2,49 per 

Lubbekenaar. 

  11.11.11 heeft mee ingetekend in de campagne ‘Sociale Bescherming’. 

g. Vorming 4de pijlers: 

Dirk Maes was een van de 300 aanwezigen, die verschillende contintenten vertegenwoordigden. 

Er waren tal van positieve getuigenissen, naast werkwinkels over verschillende onderwerpen. 

6. Nieuwe data 

a. Verschillende werkgroepen zullen worden samengeroepen: AFF, FairTrade, Wereldmarkt 

b. ALV: donderdag 11 juni 2015. 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 
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