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GRIS ALV-vergadering 3 december 2015 
 

 

Agenda 

Twee gasten: Jo Thys, Vice-President bij Barry-Callebaut en Francis Deblauwe Ceo bij Puryi/Peru. 

  

1. Goedkeuring verslag ALV 17.09.15 

2. Financies:  

- overzicht uitgaven 2015 en overdracht niet opgenomen kredieten.  

- Nieuwe aanvragen voor werkingskosten 2015  

- Projectsubsidies 2016.  

3. Afrikafilmfestival 2016? 

4. Opvolging lidorganisaties 

- Evaluatie 11.11.11. actie: 11.groep Lubbeek 

- Vluchtelingen in Lubbeek: SIAL/Christine D’aes. 

- Lubbeek fairtradegemeente: mededeling vanuit de trekkersgroep. 

- Artsen zonder Vakantie 

5. Evaluatie Meerjarenplan 2014-2019: voorstel schema 

6. Varia en nieuwe data. 

 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  
Aanwezig:  Barbara Brugmans, Christine D’aes, Valentijn Desmedt, Johan Flamez, Piet Laga, 

Guy Sprengers, Jos Swinnen 

 

Verontschuldigd:   Mia Ulens 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Geert Bovyn, Astrid Costermans, Francis De Blauwe, Magda Heireman, Dirk Maes, 

Dirk Nijs, Jo Pierson (schepen IS), Marc Vanneste, Magda Verbeelen  

 

Verontschuldigd:  An Bongaerts, Geert Bovyn, Rina Robben, Freya Verlinden, VBS Lubbeek 

  

Uitgenodigd: Jo Thijs en Francis De Blauwe 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grislubbeek.be/
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Jo Thys, vice-president van Barry-Callebaut: 

Zoon van Laurent Thys, die lange tijd in Lubbeek woonde en mee aan de basis stond van het 

klaprozenproject van Anita Huybens. Professioneel binnen de multinational Barry-Callebaut is hij bezig 

met operation en strategy. 

Het bedrijf verwerkt 25% van de cacao in de wereld en is al 60 jaar actief op de internationale markt. 

Duurzaamheid is zeer belangrijk op alle echelons, van producent tot verkoper. Barry-Callebaut probeert 

dan ook sterk bepalend te zijn wereldwijd via een ‘Cocoa Horizon Foundation’ De doelstellingen zijn te 

lezen op www.cocoahorizons.org.  

Wereldwijd is er een permanente competitie met producten als rubber, palm en maïs, maar is er geen 

concurrentie met gelijkaardige bedrijven, zoals bijvoorbeeld Nestlé. 

Door te werken met plaatselijke producenten, door te zorgen dat ze beter kunnen instaan voor eigen 

levensonderhoud, en door het optrekken van betere infrastructuur, ontstaat een win-win-situatie, vooral 

in landen waar de groeiomstandigheden voor cacao optimaal zijn: Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Kameroen, 

Indonesië, Brazilië en Ecuador. 

Barry-Callebaut steunt hierbij op twee pijlers: productiviteit en gemeenschap. 

 Productiviteit: door de boeren op te leiden en te trainen, ze te steunen en verantwoordelijkheid te 

geven (lokale managers), ze te voor te financieren en materialen aan te reiken. De 

traceerbaarheid van het product over de ganse keten is uiterst belangrijk.  

 Gemeenschap: door in te zetten op opvoeding, kinderbescherming, vrouwenrechten, gezondheid. 

Bijvoorbeeld door het oprichten van scholen of lokale gezondsheidscentra. 

In het algemeen wordt samengewerkt met verschillende ngo’s. Het is en blijft een uitdaging om steeds 

meer lokale producenten en boeren te integreren in het bedrijf en in de productie. 

De voorzitter beaamt dat dit een mooi voorbeeld is van duurzaamheidsinspanningen door multinationals, 

waar te weinig van gekend is. 

 

Francis De Blauwe, ceo Puryi Peru 

De Belgische vzw Suyana Peru is gegroeid uit persoonlijk engagement van enkelen tegen de achtergrond 

van een hele geschiedenis van universitaire samenwerking, onder meer door Prof. Em. Jos Corveleyn. 

Suyana betekent in de lokale taal ‘hoop’. Als gevolg van uitwisselingsprojecten (praktijkstages) van de 

faculteiten psychologie en pedagogie Leuven met de universiteit van Lima is een samenwerking ontstaan 

die zich situeert in een voorstad van Lima, Villa El Salvador. Villa El Salvador is ontsaatn door migratie 

onder druk van het ‘Lichtend Pad’. Dit betekent ook een verrregaande samenwerking met lokale 

priesters, betekent dat inleefreizen georganiseerd worden om lokale gezondheidscentra uit te bouwen en 

dat er een grote samenwerking is bekomen met een plaatselijk ngo (Padma Peru) die geleid wordt door 

Liesbeth Willems, die na haar praktijkstages psychologie ‘blijven hangen is’ in de regio. Verschillende 

projecten zijn op poten gezet: kinderdagverblijf, workshops voor ouders (ontwikkeling, opvoeding) 

volkskeuken, psychologische begeleiding, samenwerking met scholen, speelpleinwerking, vorming van 

lokale psychologie enz. 

Eind 2014 is ‘Puriy Schoentjes’ opgericht, een sociaal-economische bedrijf met een omzet van ± 70000 

euro per jaar. Doel is werk te geven aan vrouwen inbegrepen een correct loon. Zij maken kinderschoenen 

die zowel in België als in Peru moeten verkocht worden. Tegen eind 2016 zou de productie op volle 

toeren moeten draaien (400/maand). In België worden deze schoenen onder impuls van Francis De 

Blauwe  in verschillende winkels aangeboden aan € 35. Momenteel zijn gesprekken gaande met een 

groot schoenenbedrijf voor eventuele productie in België. Daarnaast maakt men ook sleutelhangers, voor 

deze verspreiding en verkoop wordt een actie met Scouts Lubbeek voorbereid. Beide producten worden 

ook aangeboden door Fairytales van Barbara Brugmans.  

Meer en volledige info op www.suyanaperu.be  

 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.cocoahorizons.org/
http://www.suyanaperu.be/
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1. Goedkeuring verslag 11 juni 2015 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Financies: 

a. Eigen middelen: er is 79.5 euro overschot van de 200 euro. 

b. Werkingskosten: 

i. Subsidies voor Noordactiviteiten: in totaal is € 1329.99 uitgegeven van de € 2300. De 

aanvragen betreffen: 

1. Vbs Sint-Martinus: € 161 

2. 11.groep Lubbeek 500 euro 

3. Amnestygroep Lubbeek 250 euro 

4. SIAL heeft nog onkosten voor de heropgestarte Nederlandse lessen (fruitsap – 

koekjes – abonnement Wablieft en Wablief start) voor een totaal van € 97,60. 

De ALV keurt de aanvraag goed.  

5. Afrikafilmfestival 418.99 euro 

ii. Sponsoring: € 400 van € 2000 

iii. FairTradeGemeente: € 239 van € 500 

c. Projectsubsidies: € 19994 wordt verdeeld over de verschillende goedgekeurde aanvragen. 

Momenteel zijn er twaalf  aanvragen geregistreerd voor het budget 2016 (actuele 14.000 euro). 

De administratie vraagt deze aanvragen digitaal in te zenden, met kopie aan de voorzitter voor 

31 december 2015. De aanvragen zijn van Corazones Unidos, Simbi, Suyana Peru, Palestijnse 

circusschool, Artsen zonder Vakantie, Wereldsolidariteit, Mwanu Ukwunda, Gambia, Kisangani 

en Fifala. Sinds de ALV kwamen nog aanvragen binnen van de 11.groep Lubbeek en HIA. 

Besluit: Zonder de projectsubsidies is er van het budget van 5000 euro in 2015 2911.51 euro niet 

uitgegeven. Aan het CBS zal gevraagd worden om dit niet opgenomen  bedrag over te dragen naar 

de projectsubsidies van 2016. 

3. AfrikaFilmfestival: 

Barbara is ondertussen coördinator van het AFF. 

De ALV wenst in 2016 opnieuw een filmavond te organiseren, mits er een trekkersgroep is en mits de 

logistieke steun van de gemeente. De opbrengst van de vertoning gaat naar het project dat ingediend 

wordt. 

Twee datums zijn al in optie genomen: vrijdag 13 mei en vrijdag 20 mei. 

Volgende leden wensen deel uit te maken van de trekkersgroep: Astrid, Guy, Johan, Christine, Magda, 

Barbara, Francis, Bieke, Jos. Guy maakt een doodle voor de startvergadering. 

De schepen bevestigt de medewerking van de gemeentelijke diensten. 

De vergadering is ondertussen vastgelegd op 19 januari. 

4. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

a. 11-groep 

Het financieel resultaat voor 2015 is nog niet volledig, maar de tot nu opgetekende inkomsten 

zijn vergelijkbaar met de vorige jaren. 

 Contanten:     8523,36 

 Overschrijvingen: 13129 

 Sint-Maartensvuur:   1837,49 

 Wandeling De Linde:1213,49 

 Spaghetti 2014:   4083,31  (pas in 2015 overgeschreven) 

 Spaghetti 2015:   3210,57 

http://www.grislubbeek.be/
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Totaal maakt dit € 31997,22 

b. Artsen zonder Vakantie: 

Jos is net terug van een Congo Central-missie in opdracht van het SintNiklaasfonds. Waar in 

Kisantu en Boma het werk goed verliep, is de missie in Matadi stopgezet wegens corrupte 

houding van de ziekenhuisdirecties. De situatie is vandaag schrijnend, alle ziekenhuizen zijn in 

staking omdat het personeel al maanden niet meer betaald is. 

Een uitgebreid verslag zal later op de Gris-website geplaatst worden. 

c. Vluchtelingen: 

i. LOI: 

Betekent materiële opvang van geregistreerde asielzoekers die aldus recht hebben op 

opvang. Dit omvat een woonst in Lubbeek, een beperkte som geld, de grootste lasten 

worden door het OCMW gedragen. Bij een positieve beslissing moeten deze mensen 

binnen de twee maanden de woning verlaten en op eigen houtje woonst zoeken. Beslist 

een persoon dan onmiddellijk te vertrekken, krijgt hij/zij maaltijdcheques ter waarde van 

€ 250. Het gevaar is echter reëel dat de groep ‘daklozen zonder papieren’ hierdoor groter 

zal worden. 

In Lubbeek is op vandaag een LOI in het centrum (dropskring), een in de Ledigheid en 

een in voorbereiding in de Tiense steenweg Binkom. Daarnaast is in Binkom een 

verdieping in een huis bewoond in het kader van een ‘hervestigingsprogramma’. 

De samenwerking met het OCMW loopt goed. SIAL heeft de lessen Nederlands 

heropgestart, met ‘oude’ en nieuwe gemotiveerde vrijwilligers. 

ii. Opvangcentrum noodopvang: 

De infoavond heeft een massa volk bereikt. Zowel Fedasil, de ambtenaar Binnenlandse 

Zaken, de korpschef politiezone Lubbeek als de schepen onderwijs hebben duidelijke 

informatie verschaft en de bevolking min of meer gerust gesteld. 

Er is een groot engagement genoteerd bij de bevolking, wat resulteerde in een zestigtal 

vrijwilligers bij Fedasil. Deze zijn na een eerste vergadering ingedeeld in verschillende 

werkgroepen (lessen/vrouwengroep/balie/registratie/   ) 

Alle bewoners van het OC zijn gedomiciliëerd in Lubbeek. 

De selectieprocedure voor het aanwerven van 41 VTE is lopende, vanaf januari wordt 

meer doorgedreven activiteit verwacht. 

De bewoners zijn tevreden, er is een waardevolle inzet van militairen, wat niet betekent 

dat de opstart niet moeilijk is verlopen, vooral door gebrek aan duidelijke communicatie, 

bijvoorbeeld voor wat betreft de nodige inentingen, of de start van de lessen enz. 

d. FairTradeGemeente: 

Door (administratieve?) omstandigheden is het niet gelukt om dit dossier in 2015 af te werken. 

De schepen heeft een extra budget (€ 4500) aangevraagd om een groot evenement te organiseren 

in oktober 2016. Hoe, wanneer en waar moet bepaald worden op de volgende belangrijke FTG-

vergadering. 

5. Halfwegevaluatie meerjarenplanning I.S in Lubbeek 

Opnieuw uitgesteld naar volgende vergaderingen. De bijlages zijn de basis om een evaluatie halfweg te 

maken, eventueel om te zetten naar actiepunten voor de volgende drie jaren. 

6. Varia en nieuwe data: 

 AFF-werkgroep: 19.01 (heideken 13, Lubbeek) 

 Volgende ALV: donderdag 11 februari 2016 in de refter. Het DB vergadert op 3 februari in 

zaalsantro Binkom. 

Verslag: Guy Sprengers. 

http://www.grislubbeek.be/

