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GRIS ALV-vergadering 22 oktober 2020 

 

1. Verslag ALV 5 maart 

2. Enkele getuigenissen over de impact van corona op de projecten 

3. Projectsubsidies 2020 en aanvragen 2021 

4. Sponsoring Refugee Walk 2020: reconstructie en actuele stand van zaken 

5. H-eerlijke markt 2020 en AFF 2021 

6. Voorstelling ‘Het mamadepot’ (Liesbeth en Christine) 

7. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

8. SDG’s en duurzaam beleid: acties uitgesteld tot het voorjaar 2021 (Geert) 

9. Participatie, adviesraden en vrijetijdsraad 

10. Nieuwe ledenlijst, HIA,  JVS 2019, samenwerking BIB, verdere aanpassingen reglementen 

11. Varia en nieuwe datum 
 

Omwille van de Coronamaatregelen is de ALV online gehouden via meet.google. 

 

Aanwezigheden: 

Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Jos Corveleyn, Astrid Costermans, Christine D’aes, Valentijn De Smedt, Johan 

Flamez, Dirk Maes, Rina Robben, Pieter Sermeus, Guy Sprengers, Jos Swinnen, 

Bieke Verlinden, Hannelore Vertessen,  

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Marianne Costeur, Francis De Blauwe, Magda Heireman, Hele-

ne Huybens, Saskia Schelfaut,  

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Kirsten Baeyens, Anne Bongaerts, Werner Boullart, Marijke Gidts Julie Hendrickx, 

Enrico Leenknecht, Liesbeth Smeyers, Johan Van Engeland 

gemeente: Michiel Awouters (ambtenaar IS), Geert Bovyn (schepen IS) 

 

Verontschuldigd:   

 

 

Uitgenodigd:    
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De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat van nu af Enrico Leenknecht Open VLD verte-

genwoordigt in vervanging van Annelies Symons. Een voorstellingsrond wordt uitgesteld naar een volgende 

gewone ALV. 
 

1. Goedkeuring verslag 5 maart 2020: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Enkele getuigenissen over de impact van Corona op de projecten: 

a. Julie Hendrickx - National Domestic Houseworkers Movement: 

Cfr. het verhaal van de huisarbeidsters, gebracht op de ALV van 5 maart. Huisarbeid wordt niet 

enkel door vrouwen gedaan, ook mannen zijn huisarbeider als tuinier, bewaker, chauffeur e.d. 

Men onderscheidt twee groepen: huisarbeiders die inwonen en zij die naar hun werk gaan. 

Covid 19 heeft gigantische problemen veroorzaakt: nagenoeg alle werkgevers hebben hun per-

soneel ontslagen. De gevolgen waren immens, niet alleen werden ze werkloos - zonder rechten 

op inkomen of op sociale zekerheid, want werkzaam zonder contract – wie inwoonde werd ook 

dakloos. Enorm veel huishoudpersoneel stond op straat, zonder spaargeld, zonder huis, zonder 

werk, maar met nog steeds verantwoordelijkheid voor hun families. 

De NDHW heeft geprobeerd om voor opvang te zorgen, een tijdelijk onderdak in bijvoorbeeld 

scholen of kloosters. Echter de meeste huishoudwerkers – gerekruteerd uit het zeer verre platte-

land – zagen geen andere oplossing dan terug te keren. Met de trein, maar van de ene dag op de 

andere werd het treinverkeer door de overheid stilgelegd. Duizenden mensen zijn daardoor in de 

wilde natuur terecht gekomen: sommigen zijn te voet verder naar huis gegaan, velen konden niet 

meer terug en zijn verloren of onvindbaar. 

Wat betekent de toekomst voor de huishoudwerkers? NDHW heeft voorzien in coöperatieven 

(bijvoorbeeld naaiateliers) om de mensen niet in armoede te laten vallen. De mensen worden 

aangemoedigd om trainingen te volgen rond veilig en hygiënisch werken in hun werkomgeving. 

Door de bevolkingsdichtheid in de grote steden heeft iedereen schrik, ook de werkgevers die 

geen personeel meer durven aannemen uit schrik voor verspreiding van het virus. Velen onder 

hen hebben ook geen inkomen door de lock-down. 

De NDHW blijft vechten voor de rechten en de toekomst van het huishoudpersoneel. 

Nota: Julie heeft het roer overgenomene van zuster Jeanne Devos als vertegenwoordiger voor 

NDWM België. Proficiat Julie! 

b. Dirk Maes – Mwana Ukundwa: situatieschets in Rwanda. 

Cijfers oktober: 4996 gevallen en 34 doden. Corona is met het vliegtuig Rwanda binnenge-

bracht. Redenen voor het lage aantal besmettingen: minder testen, droge warmte, jongere bevol-

king, ouderen gaan niet naar de steden, niet veel oversterfte? 

De start van de lock-down was tussen 12 tot 21 maart 2020, wat zeer choquerend overkwam 

omdat de maatregelen van het Westen werden gevolgd, en het Corona-beeld van de buitenwereld 

hard binnen kwam. 

Gevolgen bleven niet uit: de zwaksten werden het meest getroffen, de prijzen van producten ste-

gen, ouders die onderhouden werden door hun kinderen die in de steden werken zagen hun in-

komen dalen, scholen sloten, geen les meer tenzij via radio of TV wat de meesten niet hebben, 

geen transport meer naar de markten, geen afzetmarkt voor eigen kweek en producten. 

De oprichtster van het project, Rose, vroeg hulp voor de meest kwetsbare families, in totaal was 

er nood aan ondersteuning voor 119 kinderen met een beperking en hun families die het meest 

geraakt zijn. Er is € 3570 overgeschreven, goed voor dertig dagen voedsel. 

Sinds september 2020 zijn in Rwanda concrete maatregelen getroffen in de strijd tegen Covid 

19: verplicht mondmasker buitenshuis, frequent handen wassen, 1.5 meter afstand, beperking 
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aantal personen op trouwfeesten en begrafenissen, geen feesten meer enz. Reizen naar Rwanda is 

mogelijk mits negatieve Covid-19-test vooraf, én 24u op hotel met nieuwe test. 

Positief is dat de scholen weer open gingen op 1 oktober 2020. 

Deze situatie heeft een grote impact op het project. De mensen zitten geblokkeerd, bijeenkom-

sten zijn verboden, enkel wat individuele contacten zijn mogelijk. Bovendien was het project 

sinds 1.5 jaar gestart met de opvang van kinderen met een beperking, die een uitgesloten leven 

leiden: geen kans op afstandsonderwijs, is er juiste medicatie, wat met prothesemateriaal enz. 

Ondanks alles zorgt AMU toch voor positieve energie: hulp bij het bekomen van voedsel, hulp 

bij het zoeken naar oplossingen voor het handicap, zoeken naar leefbare woningen, naar aange-

paste scholen. 

Tenslotte is de impact van Corona in België ook immens: er zijn geen opbrengsten van acties, er 

kunnen geen presentaties in scholen gebeuren. De schade opmeten is voor achteraf. 

c. Jos Corveleyn – Suyana Peru: 

De Belgische vzw Suyana stuurt de ngo Padma aan in Lima, Peru. De deelorganisatie Puriy, met 

o.a. de schoentjes, is overgedragen aan privépersonen in Peru die alles hebben overgenomen. Het 

project situeert zich in Villa El Salvador, een van de vele gemeentes die horen bij de hoofdstad 

Lima.  

Het leven vόόr de Corona-pandemie was al precair, in hoofdzaak psychosociaal met opgelopen 

trauma’s door de oorlog. Er heerst extreme armoede bij families die uit het hooggebergte ge-

vlucht zijn. 60% van de mensen in Lima die een inkomen hebben uit dagarbeid leven in armoe-

de. 

In normale tijden bestaat er een Peruviaanse wet rond traumazorg en preventie, wordt er perso-

neel gevormd, is er therapeutische dienstverlening, wordt ingezet op preventie door begeleiding 

van jongeren en is er permanente vorming in therapeutische technieken. 

Corona en de lockdown heeft heel sterk ingehakt op het leven in Peru. Op een totaal van 32 mil-

joen inwoners zijn er bijna 900.000 besmettingen en 34.000 doden, in de wetenschap dat de tel-

lingen niet nauwkeurig zijn omdat niet iedereen geregistreerd is en omdat niet elke coronadode 

wordt geregistreerd. Alle voorschriften zijn gekend, maar kunnen niet nageleefd worden (bvb. er 

is maar één kraan voor een ganse buurt). Er is nauwelijks toegang tot basis medische infrastruc-

tuur of hospitalisatie. Mensen doen meestal niet-geregistreerde arbeid, dus zonder werkloos-

heidsuitkering met de gekende gevolgen. De grootste problemen zijn de honger en toename van 

geweld, ook intra familiaal. Er is goede geneeskunde voorhanden, maar enkel voor de rijken, de 

toegang tot hospitalen is gesloten voor de gewone burgers. Noodzakelijke hospitalisaties worden 

zo goed als mogelijk opgezet maar blijven ondermaats. 

Padma zet nu in op afstandswerk, o.a. met virtuele consultaties, met familiale begeleiding of met 

psycho-educatieve initiatieven rond geweld, stressmanagement of positieve opvoeding. 

Steun uit België: subsidies van hieruit zijn essentieel, maar zoals bij alle vierdepijlers zijn er se-

rieuze fondsenwervingsproblemen door noodgedwongen stopzetting van alle activiteiten. De 

plaatselijke verantwoordelijken van Padma gaan op zoek naar eigen fondsen. 

Algemene bedenking na deze getuigenissen: kunnen de gemeentelijke subsidies niet verhoogd wor-

den in deze situatie? Een Corona-subsidie voor 2020 en/of 2021? 

3. Projectsubsidies 2020 en aanvragen 2021: 

a. Projectsubsidies 2020: zijn uitbetaald. Elke aanvrager heeft de mogelijkheid om een korte be-

schrijving van het project in kader van de besteding van de subsidie te laten opnemen in het In-

foblad. Voor WSM was dit in maart ingestuurd, maar de gemeente heeft toen beslist om het In-

foblad te vervangen door een gericht Corona-nummer. Michiel kijkt na of dit nog steeds zo is, en 

wanneer dit weer in zijn normale editie kan verschijnen. 
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b. Projectsubsidies 2021: elf aanvragen zijn in orde: WSM – Palestijnse circusschool – Mwana 

Ukundwa – BBSF – Keten van hoop – Suyana Peru – Nicamigos – Kisangani – NDWM – Ha-

laai Xale - 11.11.11. Er worden nog drie aanvragen verwacht: Handicap International – Isimbi – 

Fifala. 

Aanvragen kunnen nog tot eind oktober, ze moet niet volledig te zijn en kan nadien aangevuld 

worden. 

Aanvragen kunnen volledig digitaal gedaan worden. Wordt warm aanbevolen! 

c. Overzicht uitgaven 2020: dit zijn de resterende bedragen: 

  

Budgetpost Budget Uitgegeven Saldo 

H-eerlijke markt   3500         0   3500 

GRIS zelf     200     200         0 

Sponsoring   1200         0   1200 

Project- en wer-

kingssubsidies 

Aanvraag 11-groep 

17100 15205,06   

     

    610* 

   

 

  1284,94 

* er is een recente aanvraag van de 11-groep Lubbeek voor subsidiëring van de 11.11.11-

campagne 2020 (zie verder), voor een totaal van € 610. De details van de aanvraag zijn overlo-

pen. De ALV keurt deze aanvraag goed. Het advies is overgemaakt aan het college. 

In totaal is dus € 5984,94 niet uitgegeven. Het is voor het eerst dat de GRIS met deze situatie gecon-

fronteerd wordt. Dit opent de discussie over de besteding van dit saldo met volgende argumentatie: 

➢ Op het einde van de vorige legislatuur is op een ALV het principe bekrachtigd dat het boek-

houdkundig mogelijk is om budget van de ene post naar de andere over te dragen (de tussen-

schotten weg te halen). Kan dit nu toegepast worden? 

➢ Vermits geen enkele inzamelactie of activiteit heeft plaatsgevonden kan bijvoorbeeld dit saldo 

integraal toegevoegd worden aan de projectsubsidies van 2020. De GRIS kan als adviesraad aan 

het CBS vragen om de totale som (€ 5984,94) over te dragen naar de projectsubsidies 2020. De 

vraag is of dit technisch (nog) kan nu de projectsubsidies 2020 reeds zijn uitbetaald? 

➢ Het bedrag kan volgens de schepen niet overgedragen worden naar de budgetten van 2021, om-

dat deze voor de opeenvolgende jaren vastliggen. Bij niet-gebruik verdwijnen deze budgetten 

dus. 

➢ De schepen werpt deze bedenking op: er bestaat een ‘Corona Noodfonds’, dat vanuit Vlaanderen 

aan de gemeentes wordt toegekend om erkende clubs en verenigingen te steunen bij gemiste in-

komsten. In totaal gaat het om een bedrag van € 150000. Erkende verenigingen vindt men bij 

cultuur, sport, jeugd, media, lokale armoedebestrijding enz. Leden van de GRIS, zowel ngo’s als 

vierdepijlers (vzw’s) zijn echter geen erkende verenigingen en kunnen die ook niet worden. Het 

noodfonds is dus niet van toepassing. Michiel pluist uit of de GRISleden als vereniging erkend 

kunnen worden.  

➢ Vraag van het CBS aan de GRIS ter ondersteuning van initiatieven voor de lokale economie: het 

college stelt voor om het bedrag van € 3500 dat ingeschreven werd voor de H-eerlijke markt 

2020 (sensibilisering m.b.t. duurzaamheid en FairTrade in het algemeen) te gebruiken voor het 

stimuleren van burgers om zoveel mogelijk korte keten-producten en -diensten aan te kopen. Ui-

teraard wordt de komende jaren opnieuw € 3500 voorzien voor de organisatie van de H-eerlijke 

markt.  

Concreet: Lubbeek heeft zich ingeschreven in een platform dat de distributie verzorgt van de lo-

kale handelaar naar de klant op een duurzame wijze. De hoofdorganisator is de stad Leuven, 

Lubbeek ondersteunt. De kostprijs bedraagt € 2500 per deelnemende gemeente. 

Opmerkingen en tussenkomsten:  
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o De GRIS is een adviesraad, het idee van duurzaamheid en korte keten kan ze onderschrijven, 

maar duurzaamheid is niet het exclusieve onderwerp van de GRIS. 

o Had lokale economie vooraf niet zelf een budget voorzien? Als de GRIS deze steun niet 

geeft is er minder budget voor lokale economie in 2021. Anderzijds kan er gezocht worden 

naar een realistische oplossing die beide bestedingen (overdracht saldo – lokale economie) 

mogelijk maakt. 

 

Conclusie:  

➢ de GRIS kan als adviesraad - met de steun van de schepen - de overdracht van het saldo aanvra-

gen bij het CBS. 

➢ Na overleg met de kern is dit voorstel geformuleerd en op 25 oktober verstuurd:  

De ALV vraagt het college om het grootste deel van dit bedrag (€ 5984,94) toe te voegen 

aan de projectsubsidies 2020 ter compensatie van de verhoogde nood en de verminderde 

middelen, door het huidig toegekende bedrag van 1233 euro per project te verhogen met een 

derde. Het resterende bedrag kan gebruikt worden om in te schrijven op het Leuvense initia-

tief ter bevordering van de lokale economie. 

Ook in 2021 zal de coronacrisis zijn tol blijven eisen. Daarom vragen we het college om pro 

actief vooruit te kijken naar een compensatie voor de toegenomen noden en de gekrompen 

inkomsten door het budget voor projectsubsidies 2021 substantieel te verhogen! 

We wachten op het antwoord van het college. 

 

4. Sponsoring Refugee Walk 2020: reconstructie en actuele stand van zaken 

Cfr. vorige GRIS-verslagen voor het overzicht van de ganse discussie. 

Vandaag is – na zes weken wachten - een geschreven motivatie bezorgd door het college aan de 

GRIS. De voorzitter verwijst ook naar de discussie op de gemeenteraad van 29 september, waarvan 

de audio-opname – terug te vinden op de gemeentelijke website - kan beluisterd worden. 

Globaal geeft het CBS negatief advies voor de sponsoring, met als opvallend argument : ‘Het gaat 

over het openen van alle mogelijke procedures op het Belgisch, Europees en internationaal niveau 

om uiteindelijk hun doel te bereiken, zijnde alle grenzen waaronder de Europese grenzen, tot op de 

grond af te breken’. ‘Indien het gemeentebestuur de Refugee Walk zou sponsoren zouden ook hier 

middelen van de gemeente voor gebruikt worden’. 

Replieken vanuit de ALV: 

➢ Eerdere navraag (dd 11 maart 2020) bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV) leert dat juridi-

sche procedures opgezet zijn om te zorgen dat mensen in asielprocedure werden geholpen. 

➢ Het klopt dat verschillende organisaties die met vluchtelingen bezig zijn naar het Europees hof 

zijn gestapt om problemen op gebied van rechten van de asielzoeker aan te klagen, maar dit ar-

gument klopt niet in deze. Opbrengsten van de sponsoring helpen om beroep te kunnen doen op 

het afdwingen van bestaande wetten. Het is niet goed dat deze weigering afkeurt dat mensen an-

deren helpen in het respecteren van de wet. Er blijft het democratische recht op juridische bij-

stand. 

➢ Vreemd is ook dat zowel in 2017 als in 2018 het advies van de GRIS identiek was als in 2019 en 

2020, en dat de sponsoring toen wel werd goedgekeurd. Het college antwoordt hier op dat ze de 

aanvraag in de vorige jaren niet goed bestudeerd hadden.  

➢ De politieke vertegenwoordigers van de meerderheid vinden dat het wel een geldige argumenta-

tie is omdat het om gemeenschapsgeld gaat. 

➢ In de discussie op de gemeenteraad wordt enerzijds lof gezwaaid naar het initiatief en naar de 

deelnemers, maar is VWV steunen onmogelijk. Het college heeft unaniem beslist maar het is 

voor iedereen duidelijk dat de burgemeester dit persoonlijk tegen houdt. Beslissingen als staats-

secretaris hebben nochtans niets te maken met lokale beslissingen.  
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Conclusie: de kern gaat zich bezinnen over deze argumentatie en zoeken naar een gepast antwoord. 

 

5. H-eerlijke markt 2020 en AFF 2021 

a. De H-eerlijke markt 2020 is definitief geannuleerd. Even is gedacht om bij de officiële opening 

van het mamadepot een mini-markt te organiseren, maar dit is niet weerhouden. Het mamadepot 

is op zich al een h-eerlijke markt. 

b. AFF 2021: is voorzien in zaal Libbeke op vrijdag 14 mei 2021 met het identieke programma als 

de geannuleerde versie van 2020. 

 

6. Voorstelling ‘Het mamadepot’ (Liesbeth en Christine) 

Het is gegroeid uit een open werkgroep ‘Verdoken Armoede in Lubbeek’- opgestart vanuit de werkgroep 

Welzijn vanuit Groen – en opengetrokken naar anderen zoals Ferm Pellenberg, Welzijnszorg, Cera en de 

gemeente Lubbeek, onder de baseline: ‘Samen voor solidariteit en duurzaamheid’. De locatie is de Sleu-

tel (vroegere OCMW), het eerste jaar huur wordt betaald door ‘Huis voor het kind’ (gemeente), later 

moet een bijdrage betaald worden. 

Vandaag telt men meer dan 35 vrijwilligers. De winkel is open sinds 12 september, de officiële opening 

volgt op 14 november. Naast winkel is het ook een ontmoetingsplaats. 

De missie en visie bestaat er in om herbruikbare goederen aan de inwoners van Lubbeek aan te bieden 

aan een democratische prijs: duurzaamheid, solidariteit en sociale cohesie zijn hierin de sleutelwoorden. 

De doelgroep zijn alle inwoners van Lubbeek en omgeving, maar met de focus op mensen die het finan-

cieel moeilijk hebben, maar wel laagdrempelig. 

Voor SIAL heeft dit een grote meerwaarde: er is meer keuze, men beweegt tussen andere kopers, er moet 

niet meer aan huis bezorgd worden, het geeft een zicht op en levert respect op het vrijwilligerswerk en 

solidariteit in Lubbeek. 

In een verdere fase kunnen andere initiatieven rond armoede, solidariteit en warme gemeente geactiveerd 

worden, dmv workshops, events, ontmoetingen en linken met andere initiatieven. Bovendien pas dit in 

de SDG’s en de duurzame gemeente. 

7. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

11.11.11-campagne: het wordt een campagne in mineur. De klassieke activiteiten zoals Sint-

Maartensvuur, Pellenberg Buurt en vooral de huis-aan-huisomhalingen kunnen niet plaatsvinden, ook 

omdat niet kon voldaan worden aan de corona-proof voorwaarden. De beslissing hiervoor was al in sep-

tember genomen. Wel is er de sponsorwandeling van de VBS Linden, en organiseren de Scouts en Gid-

sen Sint Kwinten Linden een afhaal-spaghetti. Zie hiervoor hun website. De 11-groep zet anderzijds 

maximaal in op het verspreiden van informatie in gans de gemeente. De flyer roept op om te storten via 

overschrijving. 

Het thema is identiek aan de vorige campagne: Changemakers. Zie www.11.be.  

8. SDG’s en duurzaam beleid: acties uitgesteld tot het voorjaar 2021 (Geert) 

Via mail en op een aantal vergaderingen ‘en petit comité’ is al overleg gebeurd? Wordt vervolgd. 

9. Participatie, adviesraden en vrijetijdsraad 

Wordt uitgesteld naar 2021.  
Vorming Plus Oost-Brabant werd aangesteld om samen met de gemeente de vrijetijdsraad te realiseren 

tegen juni 2021. Dit heeft betrekking op de sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenraad en op het beheersor-

gaan van de BIB. Raden die allemaal niet (goed) functioneerden/functioneren.  

De GRIS maakt geen deel uit van ‘vrijetijd’, maar zou graag betrokken worden bij dit proces. 

De schepen Cultuur legt deze vraag voor aan Vorming Plus. Bij positief antwoord werken we er graag 

aan mee. 
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10. Nieuwe ledenlijst, HIA,  JVS 2019, samenwerking BIB, verdere aanpassingen reglementen 

a. Aanpassingen reglementen en update op de gemeentelijke website: wordt door de kern bekeken. 

b. BIB: cfr. informatie over het initiatief op de vorige ALV. Dit is op de kern besproken. Omdat 

verschillende activiteiten van de leden in het water gevallen zijn is het zinvol om dit initiatief te 

activeren. Vorige ALV waren een zestal organisaties akkoord om mee op te starten. De voorzit-

ter neemt contact op met Chris Delcourte om verdere afspraken te maken. 

11. Varia en nieuwe datum 

ALV: Donderdag 10 december 2020. 

 

Verslag: Guy Sprengers. 
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