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GRIS ALV-vergadering 22 juni 2017 

 

Agenda 

1. Verslag ALV 23 maart 2017 

2. DJAPO:  Stijn Loenders te gast  

3. SDG’s als leidraad voor het beleid internationale samenwerking in Lubbeek. 

4. Feed back: 

a. Afrikafilmavond  

b. Datum AFF Lubbeek in 2018? (20/04, 4/05 of 18/05) 

c. Wereldmarkt Octaaf,  

d. andere?  

5. Financies 

6. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

a. Refugie Walk, Federale en Vlaamse Subsidies vluchtelingen (vervolg),  

b. 11.11.11 thema 2017,  

c. andere? 

7. FairTradeGemeente: (H)eerlijke markt in 2017? 

8. Varia en nieuwe data 

 

Aanwezigheden: 

Stemgerechtigde leden 

  

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

De Smedt 

 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Mia Ulens 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Bovyn, Georges Claeys, Francis De Blauwe (+ Jos Corveleyn), Magda Hei-

reman, Dirk Maes, Saskia Schelfaut, Pieter Sermeus, Bieke Verlinden 

gemeente: Jo Pierson (schepen IS), Mieke Ossieur, Kurt Vermoesen 

 

Verontschuldigd:  Anne Bongaerts, Astrid Costermans, Dirk Nijs, Georges Ons, Rina Robben, Koen-

raad Van Coppenolle, Luc Vandegaer, Marc Vanneste 

 

Uitgenodigd:  Stijn Loenders, DJAPO 
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De Algemene vergadering verwelkomt Kurt Vermoesen, sinds mei de vervanger van Benita Van Hurck. 

Kurt is beleidsmedewerker Organisatieontwikkeling, Economie en Internationale betrekkingen in de ge-

meente en werkt onder de koepel Welzijn en Sociale zaken van Marijke Sué. 

 

1. Goedkeuring verslag 23 maart 2017 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Stijn Loenders van DJAPO te gast  
Djapo is een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren maken voor een duurzame wereld en 

combineert vaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met 

duurzaamheidsthema’s als water, klimaat, handel en afval. Kinderen werken zo mee aan hun recht op 

een fijn leven op een gezonde planeet. Djapo ontwikkelt educatief materiaal en begeleidt leerkrachten, 

scholen en gemeentes rond verschillende duurzame thema’s. In het aanbod zit kant-en-klaar educatief 

materiaal, prentenboeken, workshops in de klas, coaching en advies. Nascholing wordt verzorgd op leer-

krachtenniveau. Djapo koppelt acties maar probeert vooral continuïteit te bereiken. Kiezen voor Djapo is 

kiezen voor een aparte aanpak die wel blijft hangen in de gemeente of de school. De scholen kunnen het 

debat rond de wereldoriëntatie actueel houden via vaardigheden en dus niet via de klassieke cognitieve 

aanpak. Djapo zorgt voor de ‘prikkels’, kinderen komen zelf tot ideeën en eventueel tot actie. 

Stijn heeft gezien dat in Lubbeek al meerdere actoren aanwezig zijn, maar vraagt zich af of ze voldoende 

gekend zijn bij de bevolking, en of er voldoende wordt geïnvesteerd in het overbrengen van de informa-

tie. Belangrijk is de actie, want die is nodig, ook om te weten waarom die organisaties de wereld willen 

veranderen.  

Djapo werkt noordgericht, maar wel samen met projecten in het Zuiden. Dit sluit naadloos aan op de 

SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Waar de Milleniumdoelstellingen 8 acties voor de 

ontwikkeling in het Zuiden hadden uitgeschreven voor de periode 2000-2015, is dit nu geëvolueerd naar 

17 SDG’s, gericht op duurzame ontwikkeling mondiaal, en voor de periode 2015-2030. Daarenboven 

zijn de SDG’s doelgerichter. 

Concreet werkt Djapo op maat van klassen van de derde graad over al deze doelstellingen. Een vereen-

voudigde versie voor de tweede graad is ook mogelijk. Klasthema’s en lessen worden gekoppeld aan de 

doelstellingen. 

Daarnaast kunnen grotere en lokale acties gekoppeld worden aan de SDG’s: 11.11.11, Welzijnszorg, 

FairTradegemeente, Broederlijk Delen, Damiaanactie zijn voorbeelden van organisaties die aan de slag 

gaan. Hoe meer draagkracht, hoe meer zichtbaarheid, hoe meer bereik. 

Schepen van duurzaamheid Geert Bovyn weet dat de VVSG aan de gemeentes vraagt om aan de SDG’s 

te werken. Aanknopen met een organisatie als Djapo is in deze zeer nuttig. De Lubbeekse scholen wer-

ken bijvoorbeeld ook al enkele jaren rond MOS (Milieu op school). 

De voorzitter merkt op dat het niet aan de GRIS alleen is om initiatief te nemen, net omdat het omvat-

tende thema’s zijn. Hij vraagt ook dat de gemeente de scholen hierrond activeert.  

Mocht het nodig zijn komt Stijn graag terug voor meer concrete uitleg en acties. 

Zie ook: www.djapo.be  
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3. Sustainable Development Goal’s (SDG’s) als leidraad voor het beleid internationale samenwerking 

in Lubbeek. 

Een eerste aankondiging van deze SDG’s is gebeurd op de gemeenteraad van april bij de presentatie van 

het GRIS-jaarverslag 2016. De voorzitter heeft er de evolutie van milleniumdoelstellingen (2000 – 2015) 

naar deze Global Goals (2015 – 2030) geschetst. Het globale referentiekader is bedacht door de Verenig-

de Naties in 2015, maar is verder uitgewerkt in een denkproces van de VVSG en 11.11.11, wat uiteinde-

lijk moet resulteren in het denkkader ‘Lokaal Mondiaal Beleid’. 

Vraag is hoe deze 17 doelen (met 197 onderverdelingen) naar gemeente Lubbeek kunnen vertaald wor-

den. 

Voor de GRIS is uiteraard het aspect Internationale Solidariteit belangrijk, maar de SDG’s omvatten alle 

beleidsdomeinen. De GRIS is wel bereid een prikkel te geven om hierin andere adviesraden te betrekken 

om ze in deze te laten samenwerken binnen de gemeente. De vraag blijft echter: wat kan de GRIS bete-

kenen in dit project? Waar kunnen we aansluiten? Hoe moet dit zichtbaar gemaakt worden, of ter sprake 

gebracht worden? 

Het is duidelijk dat we als GRIS niet kunnen kiezen voor één doelstelling omdat het ganse initiatief één 

en ondeelbaar is. Bijvoorbeeld: in de gemeente is al een klimaatplan lopende. Hierbij informeert de ge-

meente met de bedoeling dat de burger het plan realiseert. 

Mogelijkheden:  

 er bestaat een (soort van) basistekst om verder op te bouwen.  

 Er kan een resolutie ter ondertekening voorgelegd worden aan de gemeente; een voorbeeld van 

deze intentieverklaring bestaat, maar moet aangepast worden naar onze ideeën. Cave: de ge-

meente heeft al meerdere resoluties onderschreven waar nadien weinig of niets mee gebeurt. 

 Bewustmaking van de bevolking: is een taak van de gemeente, via infoblad, website, affiches 

enz. 

 Betrekken van de scholen (zie presentatie DJAPO). 

 De schepenen van Internationale Samenwerking en van Duurzaamheid verzamelen de verschil-

lende adviesraden, door de voorzitters in te lichten en voor te bereiden. 

Conclusie: 

 De basistekst wordt doorgenomen tegen de volgende ALV, wordt dan besproken. 

 Het DB maakt tegen het najaar een intentieverklaring op voor het CBS. 

 De GRIS informeert de vijf scholen. 

 De gemeente zorgt voor informatie via affiches en een aankondiging in het Infoblad. 

4. Feed back: 

a. Afrikafilmavond: evaluatie van de beide filmvoorstellingen: 

i. Voormiddag: drie scholen (VBS Linden, Stip Linden en VBS Binkom) waren aanwezig, 

in totaal een 100-tal kinderen van de derde graad. Het verhaal was aandoenlijk (daarom 

ook muisstil in de zaal). Het thema was zinvol en aangenaam en wordt in het lespakket 

opgenomen.  

ii. Avondvoorstelling: goede filmkeuze, 65 à 70 bezoekers, wat iets minder is dan vorig 

jaar, maar met veel ‘ambiance’ achteraf. 

HIA is enorm dankbaar naar de kans die ze kregen, nog meer naar alle gemeentelijke onder-

steuning, wat maakte dat dit ook voor hen een geslaagde filmeditie was, geresulteerd in een 

netto opbrengst van € 535. 

b. Datum AFF Lubbeek in 2018  

Voor de 12° editie is de beschikbaarheid van zaal Santro reeds nagezien, we hebben de keuze 

tussen: 20 april, 4 mei of 18 mei. De voorkeur van de vergadering gaat naar 20 april, de voorzit-

ter kijkt eerst na bij de verschillende scholen. 
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c. Wereldmarkt Octaaf: 

Uiteindelijk waren er (slechts) vier standen aanwezig: SIAL, Halaai Xale Gambia, Isimbi en de 

klaprozen. 

Evaluatie: 

 De wereldmarkt was duidelijk niet goed georganiseerd of gecoördineerd door de paro-

chieploeg, een aantal kandidaat-deelnemers zijn afgehaakt omdat ze niet geïnformeerd 

waren. Qua animatie was er helemaal niets voorzien. 

 Er is te weinig gerichte reclame gemaakt, de lijst van deelnemers op de folder van het 

Octaaf was identiek aan vorig jaar, met dezelfde fouten. 

 Er was duidelijk minder volk dat bovendien weinig interesse toonde. 

Het is voor de ALV een open vraag of de parochieploeg ons nog zal uitnodigen, en indien wel, 

of we er nog verder zullen op ingaan. 

5. Financies 

 Subsidies voor Noord-activiteiten in Lubbeek (werkingssubsidies). 

o In totaal is er dit jaar € 814 uitgegeven, waarvan € 639 aan het AFF. 

In detail is dit: € 185 voor de Linde (vervoer AFF), € 174 voor Oxfam (bar AFF), € 280 voor 

bevrijdingsfilm en huur materiaal AFF, € 175 voor de OKRA-film. 

o Er zijn vandaag geen nieuwe aanvragen. 

 Projectsubsidies: nieuwe aanvragen moeten in principe vόόr eind oktober ingediend worden. Het 

budget bedraagt € 14000. 

 Sponsoring: is noch in 2016, noch in 2017 aangesproken. 

6. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

a. Refugie Walk: 

Unieke gesponsorde wandeltocht van 40 km, voor de tweede maal georganiseerd door Vluchte-

lingenwerk Vlaanderen, op 24 september in het Nationaal Park Hoge Kempen. De opbrengst 

gaat naar het ‘Infopunt nieuwkomers’, waar vluchtelingen basisinformatie krijgen. Omdat de 

overheid de middelen voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen zo goed als afgeschaft heeft, is dit 

een manier om geld in te zamelen voor mensen op de vlucht. 

Mogelijk kan VWV genieten van de subsidie sponsoring van de gemeente. 

b. Internationale vluchtelingendag op 20 juni: 

Die dag houdt VWV, samen met Amnesty International, actie rond bescherming van vluchtelin-

gen en asielzoekers (#ProtectionNow). Amnesty heeft een boekje gemaakt, met antwoorden op 

een tiental eenvoudige vragen onder de titel ‘Alles wat je wil weten over vluchtelingen’. 

De actie werd ’s morgens gehouden aan het station van Leuven. Christine en Johan deelden er 

boekjes uit. 

Informatie Asielcentrum Lubbeek: 

 In september sluit het opvangcentrum. Naar waar de bewoners moeten verhuizen is nog niet 

geweten, van bovenaf wordt beslist wie naar waar wordt gestuurd over gans België. Sommi-

ge bewoners hebben na anderhalf jaar nog steeds geen interview gehad, met als gevolg geen 

vooruitzicht. Momenteel leven ze – door de hitte in de ‘containers’ - in erbarmelijke omstan-

digheden. 

 De cijfers van de instroom zijn volgens de beleidsmakers gunstig, maar Europa betaalt wel 

om de mensen ter plekke te houden.  
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c. Federale en Vlaamse Subsidies vluchtelingen (vervolg): 

Op de vorige ALV’s is klaarheid gevraagd omtrent de bestemming van deze subsidies. 

 De OCMW-voorzitter heeft een antwoord klaar, hij wilde uitleg komen geven op deze ALV, 

maar heeft zich verontschuldigd. 

 Na de boodschap op de vorige ALV heeft het CBS reeds besproken waar en hoe de gelden 

moeten besteed worden. 

 Onze vraag naar het structureel aanwenden van deze subsidies blijft gelden. Het gaat vooral 

om de Vlaamse subsidies van Homans. 

Ofwel wordt een tekst met uitleg bezorgd aan het Dagelijks Bestuur, ofwel wordt de OCMW-

voorzitter uitgenodigd op de volgende ALV. 

Jo Pierson volgt dit op. 

d. 11.11.11 thema 2017: 

11.11.11-nationaal heeft gekozen voor het thema ‘migratie’. 

De 11-groep Lubbeek beoogt eenzelfde programma als vorige jaren, dwz een politieke actie aan 

de scholen van Pellenberg en Linden op vrijdag 27 oktober, naast de verschillende ‘klassiekers’, 

rekening houdend met het steeds moeilijker worden om kandidaat-omhalers te overtuigen. 

In 2016 is uiteindelijk in Lubbeek € 35000 verzameld, wat neerkomt op € 2,48 per inwoner, 

waar mee Lubbeek alweer de beste 11-gemeente van Vlaanderen is. 

7. FairTradeGemeente: (H)eerlijke Markt in 2017 

De markt heeft plaats op zaterdag 28 oktober van 17u tot 21u in zaal Libbeke. 

De werkgroep heeft de kandidatenlijst van vorig jaar overlopen en verdeeld wie wie gaat aanspreken. In 

totaal gaat het om een lijst van 107 contacten. 

De animatie en de praktische organisatie moet nog uitgewerkt worden. 

Alle GRIS-leden zijn eveneens uitgenodigd om een stand te houden. De voorzitter stuurt nog een gerich-

te mail. 

De werkgroep verzamelt opnieuw op donderdag 24 augustus. 

8. Varia en nieuwe data 

Geen varia. 

Nieuwe datum: donderdag 14 september 2017. 

 

 

Verslag: Guy Sprengers. 
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