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GRIS ALV-vergadering 11 februari 2016 

 

 Agenda 

1. Luc Vandegaer en ‘Belgium Brick Children School Foundation'  in Nepal 
2. Goedkeuring verslag 3.12.2015  
3. Financies 

a. aanvragen: VBS Lubbeek en Ann Bongaerts voor MONICARE 
b. Brief CBS voor overdracht niet gebruikte middelen 2015  
c. Advies GRIS projectsubsidies 2016 

4. Afrikafilmfestival Lubbeek 2016 (Astrid) 
5. Opvolging aanwezige lidorganisaties 
6. Wereldmarkt 12.06.2016 
7. Fairtradetrekkersgroep: opvolging 
8. Varia: 

a. Halfwegevaluatie 
b. Jaarverslag 2015 
c. 25.02 Inge Vrancken in Holsbeek  
d. 27.02 Dag van de 4de Pijler  
e. Walk for Nature in Lubbeek op 17.04 

9. Nieuwe data 

 

 Aanwezigheden:  
Stemgerechtigde leden 

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

 
 Verontschuldigd: Guy Sprengers  

 
Niet-stemgerechtigde leden 

Aanwezig:  Ann Bongaerts, Geert Bovyn, Jos Claeys, Astrid Costermans en Pieter Sermeus, 
Marijke Gidts, Magda Heireman, Andries Hofkens, Jo Pierson (schepen I.S.), Saskia 
Schelfaut, Jos Swinnen, Benita Van Hurck (duurzaamheid ambtenaar), Frieda Vaes en 
JP Deley, Magda Verbeelen, Bieke Verlinden 

 
Verontschuldigd: Francis De Blauwe, Dirk Maes, Dirk Nijs, Rina Robben, Marc Vanneste, Freya  

Verlinden, 

 
Uitgenodigd: Luc Vandegaer, Okra Binkom 
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1. Voorstelling van het ‘Belgium Brick Children School Foundation’ in Nepal door Luc 
Vandegaer, Okra Binkom. 

Luc Vandegaer, voorzitter OKRA Binkom, stelt de Belgian Brick Children School Foundation 
(BBCSF) in Siddhipur, Nepal voor. Dit project is gestart in 2010 dank zij een student van Groep 
T die daar stage heeft gedaan. De kinderen, die in de steenbakkerijen moeten helpen 
(werken), komen jaarlijks voor een periode met hun ouders uit de bergen naar de 
steenbakkerijen. Ze behoren tot een kaste en die moet werken in de steenbakkerij. Deze 
toestanden van kinderarbeid en schoolverzuim trok de aandacht van Jean-Pierre Coppens, 
een Canvas documentairemaker. Hij is de trekker geworden in Vlaanderen van NGO 
projecten in Nepal. Hij gaat vertoningen geven van zijn films voor allerlei verenigingen en 
scholen. Zo kwam hij ook terecht bij Okra Binkom met film ‘Brick by Brick’, die bij Okra grote 
indruk heeft gemaakt. Er werd besloten dit project verder te steunen en zo is Luc Vandegaer 
komen aankloppen bij de GRIS. 
BIKAS vzw is een organisatie die zich inzet voor projecten in Nepal door het geven van niet-
commerciële informatie over Nepal en Tibet. Ze brengen Nepal met woord en beeld door het 
aanbieden van spreekbeurten en filmvoorstellingen en met workshops zoals kennismaking 
met Nepal, wonder van natuur en cultuur. Zo geven ze ook schoolvoorstellingen met de film 
“Brick by Brick, over kinderarbeid, onderwijs voor iedereen, de Millenniumdoelstellingen van 
de Verenigde Naties.  
De ‘Belgian Brick Children School Foundation’ werkt in Nepal samen met de plaatselijke NGO 
Kopila Nepa en in Wales (Verenigd Koninkrijk) met de ‘Welshe Brick Children School Charity – 
Trustees’ De Whelshe trustees zorgen voor de leerkrachten en de Belgische foundation voor 
de infrastructuur (inclusief de informatica uitrusting). Aanvankelijk was de school gevestigd in 
een oude loods van de steenbakkerij, maar die werd vervangen door drie klassen (8 x 8m) 
een keuken en toiletten. Het is een aardbevingsbestendige constructie bestaande uit een 
stalen skelet, bekleed met geïsoleerde metalen platen. Ondertussen werd er nieuwbouw 
gerealiseerd met extra lokalen en een sanitair blok, een speelplaats en zomerklasjes voor het 
regenseizoen.  
De school diende ook als opvangcentrum na de aardbeving. 
Ook de ouders van de kinderen worden betrokken bij het project: naailessen voor de 
moeders, waar ook medische verzorging, hygiëne en voorlichting aan bod komt.  
De betrokken bevolkingsgroep behoort tot de laagste klasse (rechtelozen). Er is veel 
vooruitgang geboekt: de kinderen zijn beter gevoed en krijgen een opvoeding en opleiding. 
Het loon van de leerkrachten van 3 maanden bedraagt € 200. 

De samenwerking met Okra Binkom gaat verder: Op 27 april om 14u wordt een nieuwe film 
van J.P. Coppens vertoond ‘Lhasa-Kathmandu, de weg naar de vrijheid’. De opbrengst gaat 
naar het project van de BBCSF. Ook de 5de en 6de studiejaren van de Lubbeekse scholen 
komen naar de film kijken en krijgen daarbij uitleg. 

2. Goedkeuring verslag ALV 17.09.15 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3. Financies: 
a. De aanvraag van de VBS-Lubbeek van € 161,00 voor een project van Welzijnszorg 

wordt goedgekeurd. 
b. Ann Bongaerts stelt haar project MoNiCAre (staat voor mountainbike Nicaragua en 

care – website: www.monicare.be). Ze zoeken 25 fietsliefhebbers om begin augustus 
2016 te starten met een twee weken durende tocht langs meren en vulkanen in 
Nicaragua. Via deze sponsorfietstocht steunen ze 3 plaatselijke projecten die ze 
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tijdens de tocht zullen bezoeken. Er is bij de gemeente al een projectsubsidie 
aangevraagd voor hetzelfde project.  

Het betreft de volgende projecten: 

a. Het schoolproject NICAMIGOS vzw 
b. Project ‘Los Dulces Amigos’ een zelfhulpgroep van diabetespatiënten en dit 

in i.s.m. de plaatselijke NGO’s ‘Prosalud’ en ‘Tierra buena’. Dr. Toon 
Bongaerts, die reeds 30 jaar werkzaam is in Nicaragua, coördineert de 
projecten. 

c. Project ‘Corazones Unidos’: steunt mensen met een handicap in de regio 
Terrabona, onderzoeken hen en stellen een diagnose. 

d. Project ‘FANS’: financiële adoptie van een Nicaraguaans schoolkind (€ 120 
per jaar en per kind.  

Drie van deze projecten worden bezocht tijdens de fietstocht van 29/07 tot 12/08/2016. De 
deelname kost € 2.100 en iedere deelnemers zorgt voor € 1.250 via sponsoring (fiscaal 
aftrekbare giften). Er wordt per dag 4 tot 5 uur gefietst en ze leggen per dag 40 tot 50 km af 
met enkele rustdagen.  

c.  Brief CBS voor overdracht niet gebruikte middelen 2015.  
De voorzitter verduidelijkt zijn aanvraag. Door de opsplitsing van het budget van 
Internationale Samenwerking over verschillende posten: werkingskosten, projectsubsidies, 
sponsoring …., worden de kredieten van sommige posten niet gebruikt, omdat er geen of 
weinig aanvragen zijn, terwijl het aantal aanvragen voor projectsubsidies ieder jaar 
toeneemt. Het toegekende bedrag wordt daardoor steeds kleiner. De voorzitter vraagt om 
de niet gebruikte kredieten over te hevelen naar de budgetpost ‘Projectsubsidie’. Uiteindelijk 
beslist de gemeenteraad of deze transfer mogelijk is.  

d. Advies GRIS projectsubsidies 2016 
De voorzitter stelt zijn tabel voor alle weerhouden aanvragen gunstig te adviseren en het 
beschikbare bedrag (€ 14.000) gelijk te verdelen over alle aanvragen. Voor het jaar 2016 zijn 
er 12 aanvragen. Werkingskosten kunnen nog steeds aangevraagd worden, bv. voor de 
Wereldmarkt.  

4.  Afrikafilmfestival Lubbeek 2016 (Astrid) 
De vertoning van de film vindt plaats op 20 mei om 19:30u in zaal Santro, Binkom. In de 
voormiddag wordt de film vertoond voor de twee hoogste klassen van het basisonderwijs. 
Het is een familiale film ‘Africa United’ over voetbal. Een tweede vergadering van de 
werkgroep is gepland wanneer de banners gedrukt zijn. De affiches zijn reeds klaar. De film is 
gratis, aangeboden door het gemeentebestuur.  
De opbrengst (vrije giften en de opbrengst van de bar) zijn voor het project Haaile Xale 
Gambia van Astrid Costermans. Het project werd voorgesteld op de ALV van 19 maart 2015.  

5. Opvolging aanwezige lidorganisaties 
1) Jos Swinnen – Artsen zonder Vakantie: geeft een kort verslag van zijn missie in januari in 
Benin. In november 2015 was hij in Congo (Memisa en Sint-Niklaasfonds). Er wordt de vraag 
gesteld over opleiding. Jos Swinnen antwoordt dat de prioriteiten plaatselijk worden 
bepaald. Er werden 45 operaties uitgevoerd op 35 kinderen. Om een opleiding te volgen om 
de operaties zelf te kunnen uitvoeren zijn ze niet geïnteresseerd. Het universitaire peil is vrij 
laag. De interesse voor preventieve zorg om klompvoetjes te voorkomen is matig.  
De politieke situatie is niet gunstig: men verwacht problemen in Congo. 
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2) Sial – Christine D’aes – De vluchtelingenopvang 
Veel vrijwilligers zijn aan de slag doordat Fedasil geen strakke regie voert.  
In de loods is weinig comfort, veel te hoog met veel weergalm en overal modder. De mensen 
moeten naar buiten gaan voor het sanitair blok. Na de installatie van de wooncontainers, is 
het een opvangcentrum geworden en is het geen noodopvang meer.  
Het grote probleem voor de vluchtelingen, die erkend zijn, is het vinden van een woning. 

De Stad Leuven heeft nu een initiatief genomen “Leuven in de weer voor Vluchtelingen” en 
organiseert een vergadering op 10 maart.  Stad Leuven wil het vrijwilligerswerk coördineren. 
De provincie Vlaams-Brabant geeft enkel informatie, zodat de stad Leuven nu een initiatief 
heeft genomen. Wie geïnformeerd wil worden kan zijn e-mailadres opgeven.  

3) Broederlijk Delen 
Op 21 februari organiseert B.D. een Koffie Stop in Binkom met verkoop van plantjes: 
sleutelbloemetjes. 

6. Wereldmarkt 12.06.2016 
Vorig jaar waren 12 standjes van de 14 van Grisleden. Er zijn enkel maar positieve reacties 
om terug deel te nemen: Transitie Lubbeek, Mwana Ukundwa, Haaile Xale, Puryi, Isimbi, WS, 
Kisangani, Fairytail, Fifala, SIAL, AzV, Klaprozen, Corazones Unidos, HIA, Broederlijk Delen, 
11.groep Lubbeek, Okra Binkom, Natuurpunt Lubbeek, 18 in totaal, willen een standje 
verzorgen. Er wordt terug een quiz georganiseerd, maar men vraagt eenvoudiger vragen te 
stellen.  

7.  Fairtradetrekkersgroep: opvolging 
Jo Pierson, schepen van I.S. meldt dat er op 15 oktober een feestelijk evenement wordt 
voorzien door het gemeentebestuur met de uitreiking van de titel van Fair Trade gemeente 
en tevens als afsluitmoment van de Fair Trade week. Ze denkt verder aan een infomarkt voor 
de scholen, + een markt van lokale producten, een receptie met lokale hapjes, een mobiele 
appelpers en promotie voor boerderij producten. Wordt verder bekeken door de FairTrade- 
werkgroep. 

8. Varia  
1. Halfwegevaluatie: wordt uitgesteld wegens tijdsgebrek. Op 16 maart wordt er terug over 

vergaderd. 
2. Jaarverslag 2015: reeds 10 deel rapporten van lidorganisaties zijn binnen gekomen. De 

voorzitter voorziet de voorstelling van het jaarverslag 2015 aan de gemeenteraad tijdens de 
vergadering eind maart. 

3. 25.02 Inge Vrancken (VRT journaliste) in Holsbeek over het vluchtelingenprobleem. 
4. 27.02 Dag van de 4de Pijler.  
5. Walk for Nature in Lubbeek op 17.04: een groot evenement georganiseerd door Natuurpunt. 

 Benny L’homme vraagt hulp bij de organisatie. Hij zou ook uitkijken bij Natuurpunt Oost- 
   Brabant voor tenten voor de Wereldmarkt. 
 

10. Nieuwe datum: ALV 19 donderdag mei 2016 
 
 
 

           Verslag: Piet Laga   
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