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GRIS ALV-vergadering 28 februari 2019 

Agenda 

Michael Moulaert stelt ons zijn presentatie ‘Lokale Voedselstrategieën’ voor. 

1. Verslag ALV 13.12.2018 

2. Financies:  

a. aanvragen werkingskredieten 

b. stand van zaken aanvragen projectsubsidies 2020 

3. Stand van zaken AfrikaFilmfFstival op 3 mei in zaal Libbeke 

4. Steven Vroman op 28 maart in zaal Libbeke: taakverdeling  

5. Voorstel Jos: Afrikadag in Lubbeek 

6. Wereldmarkt op 9 juni (Pinksteren)? 

7. H-eerlijke Markt op 26 oktober 2019 

8. Opvolging aanwezige lidorganisaties 

a. Halaai Xale: verslag laatste projectbezoek 

b. FTG-trekkersgroep 

c. Toekomstavond 11.11.11 in Lubbeek 

d. GBS Binkom – project Ethiopië 

e. SIAL: mededelingen 

f. Lumos en AFF: aankondiging 

9. Varia:  

a. Artikel 23 

b. Dag van de vrijwilliger op 16 maart 

c. Jaarverslag GRIS 2018 

d. Actie eurosongfestival Israël 

e. Vervolg participatieproject 

10. Nieuwe afspraken 

 

Aanwezigheden: 

Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Anne Bongaerts, Astrid Costermans, Christine D’aes, Francis De Blauwe, Johan 

Flamez, Magda Heireman, Piet Laga, Dirk Maes, Pieter Sermeus, Guy Sprengers, 

Jos Swinnen, Luc Vandegaer, Bieke Verlinden. 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Jos Corveleyn, Helene Huybens, Rina Robben, 

 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Werner Boullart, Geert Bovyn, Sara Casaer, Saskia Schelfaut 

gemeente: Pieter Verheyden (schepen IS).  

 

Verontschuldigd:  Mon Celis, Theo Francken (schepen duurzaamheid), Marc Vanneste, Ann Wouters 

(schepen lokale economie). 

 

Uitgenodigd:   Michaël Moulaert (VVSG-stafmedewerker) 
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Michaël Moulaert - stafmedewerker VVSG, bevoegd voor lokale voedselstrategie - is uitgenodigd om de 

visie van VVSG op deze materie te presenteren. 

De VVSG biedt ondersteuning aan gemeentes en hun besturen rond verschillende thema’s, zo ook rond loka-

le voedselstrategieën, met de bedoeling een netwerk uit te bouwen en partners te ondersteunen (voorbeelden: 

korte-keten – fairtradegemeente -  voedselteams – Velt – Buurderij enz.) 

Voedselstrategie is een relatief nieuw begrip in Vlaanderen, het valt onder de groep schepenen en ambtena-

ren van de gemeente, maar ontstaat vaak op initiatief van beleidsmensen. Gekende voorbeelden zijn: 

➢ ‘Gent en Garde’ dat zes jaar geleden is opgericht en waarvoor een ambtenaar 100% is vrijgesteld. 

Het behelst vele domeinen, maar belangrijke elementen zijn educatie en klimaat. Vele partners zijn 

betrokken alsook alle groepen die lokaal bezig zijn met voeding. Dit in samenwerking met de bur-

gemeester en de bevoegde schepen. Het geheel is tevens geïntegreerd binnen de bestaande budgetten 

over verschillende domeinen. 

➢ ‘Voeding verbindt’ in Leuven, wat tevens kadert in het klimaatproject Leuven 2030. Er is een breed 

stakeholderstraject gestart dat zeven doelstellingen voor ogen heeft. Op vandaag is het kader gecre-

eerd maar moet alles in realiteit omgezet worden. 

Algemeen stelt men vast dat vele lokale besturen reeds met een aantal thema’s bezig zijn, maar zonder een 

kader of een overkoepelend beleid. Bijvoorbeeld: 

1. Grond voor boeren: landbouwgronden inzetten voor korte-keten-projecten of zelfpluktuinen. Hier 

kan gemikt worden op gronden die vrijkomen op het einde van de pachtovereenkomst. 

2. Duurzaam aankopen: bijvoorbeeld Boeren en Buren, wat ook in Lubbeek (Buurderij) bestaat. Ge-

meentes kunnen helpen door ruimtes vrij te maken. 

3. Lokaalmarkt zoals die in Roeselare bestaat. Het is een wekelijkse boerenmarkt op vrijdagavond met 

vijftien kramen, die tevens een ontmoetingsplek is met kinderanimatie. 

Belangrijk is het werken op lokale besturen, op bevoegde schepenen over de verschillende domeinen, op de 

gemeentelijke ambtenaren en op geëngageerde burgers. 

Meer informatie over de verschillende initiatieven is te lezen op: www.lokalevoedselstrategie.be, met onder 

meer de mogelijkheid om in te schrijven op een nieuwsbrief, en met aankondigingen van evenementen. 

Bemerkingen-vragen door de ALV: 

➢ In Lubbeek bestaat al heel wat, maar het zou beter gekaderd worden door de politiek. Kan een stra-

tegie bepaald worden door het gemeentebestuur? Wie moet hiervoor initiatief nemen? 

Antwoord: een bestuur kan beroep doen op input vanuit VVSG, het helpt zeker als een ambtenaar 

zich engageert. 

➢ Bij voedselstrategie denkt men ook aan onderwijs en het educatieve aspect. Er bestaat momenteel 

geen rechtstreekse samenwerking met de scholen, die onder de bevoegdheid van de Vlaamse over-

heid vallen. Kan bijvoorbeeld het voedselaanbod in de scholen verbeterd worden? 

➢ Vallen lokale producenten onder de controles van voedselveiligheid? Denk bijvoorbeeld aan stads-

tuinen of gronden in (vroegere) industriegebieden, die waarschijnlijk sterk vervuild zijn. 

Antwoord: lokale amateurproducenten niet, lokale commerciële boeren, zelfs biologische, zijn streng 

gecontroleerd. De Vlaamse Landmaatschappij kan op ook op individuele vraag een bodemonderzoek 

uitvoeren. 

Michaël nodigt geïnteresseerden uit op een ‘Inspiratiemoment voor Lokale Voedselstrategieën’, op 21 maart 

2019. Hij bezorgt deze uitnodiging ook aan schepen Pieter Verheyden en aan de voorzitter van de GRIS. 
 

1. Goedkeuring verslag 13 december 2018: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
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2. Financies: 

a. Werkingskosten: twee aanvragen: 

i. Okra Binkom (Gewest Winge) organiseert ten voordele van de BBSF in Nepal een 

tweede vertoning van de documentaire ‘Nieuwsmakers’. Deel 3 en 4 over de periode 

1972 tot 2003 wordt nu vertoond. 

Specifiek gaat de opbrengst naar de opvang van 8 à 9 kinderen in de school in Nepal 

door verschillende therapeuten.  

Een aanvraag voor € 94,4 is gedaan voor de huur van zaal Santro en voor onkosten 

voor affiches en flyers. 

Ter informatie: Okra Gewest Winge is ontstaan en wordt aangestuurd vanuit Okra 

Binkom, maar is uitgebreid naar andere gemeentes, vandaar de overkoepelende 

naam. 

De ALV is akkoord, een positief advies wordt overgemaakt aan het CBS. 

ii. Amnesty briefschijfgroep Lubbeek vraagt tussenkomst voor onkosten bij het maan-

delijkse briefschrijven, telkens drie brieven. Specifiek gaat het om de aankoop van 

briefpapier, omslagen en postzegels. Er is voor € 343 aangekocht, maar Amnesty 

vraagt een werkingskost van € 250. 

De ALV is akkoord, een positief advies wordt overgemaakt aan het CBS. 

3. Stand van zaken AfrikaFilmFestival Lubbeek op 3 mei 2019: 

➢ Overleg met de gemeente is gebeurd, op basis van het draaiboek. 

➢ De affiches zijn er, de gemeente maakt de banners, flyers zijn ter plekke verdeeld. Een elektroni-

sche flyer is reeds ter beschikking.  

➢ De tekst voor het Infoblad moet ten laatste 8 maart geleverd worden. Andere aankondigingen 

zijn in orde. 

➢ De brief aan het CBS met de vraag naar logistieke steun, naar de financiële input voor de bar en 

naar het uitnodigen van de leden van cultuurraad wordt verstuurd.  

➢ Momenteel zijn voor de schoolvertoning 120 leerlingen ingeschreven. Guy herhaalt de vraag 

naar de ontbrekende scholen. 

➢ Het voor te stellen project is vzw Nicamigos, de oprichter Toon Bongaerts zal zelf aanwezig 

zijn. 

4. Steven Vronman in Lubbeek op 28 maart 2019:  

De Low Impact Man heeft een vierde hoopvolle eco-comedy gemaakt. GRIS is mede organisator, 

vandaar de vraag van Transitie om enkele taken op ons te nemen. Pieter Sermeus zal back-up zijn 

voor de installatie van de gemeente, Maarten en Saskia helpen Natuurpunt bij de bar, Astrid, Christi-

ne, Guy, Johan, Luc en Werner helpen voor en na in de zaal. Afspraak 19 u in zaal Libbeke. 

5. Voorstel Afrikadag in Lubbeek: 

Idee van Jos Swinnen dat ontstaan is naar aanleiding van de dag van de vrijwilliger waar bij die ‘vie-

ring’ een aantal organisaties zich zouden kunnen voorstellen aan het grote publiek. Kan een gelijk-

aardig initiatief niet georganiseerd worden om de verschillende leden van de GRIS de kans te geven 

hun project of ngo inhoudelijk voor te stellen aan de Lubbeekse burger. 

De concrete vraag is: wie organiseert dit en hoe? Welke invulling: thema? Land? Vierdepijler? 

Noord-Zuidproblematiek? Een lezing aan koppelen? Met een moderator? Hoe publiek lokken? Wie 

uitnodigen?  

Een mogelijke piste is de dienst vrije tijd van de gemeente aan te spreken, via de schepen van vrije 

tijd Duerinckx. Pieter Verheyden overlegt met hem. 

6. Wereldmarkt op 9 juni 2019? 

De parochieploeg die het Octaaf organiseert rekent op de GRIS om opnieuw een wereldmarkt te 

houden. Onze evaluatie van vorig jaar heeft voorwaarden geformuleerd om deel te nemen. Kandidaat 
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standhouders zijn er evenwel: SIAL, Halaai Xale, 11.11.11, Fifala, Isimbi, Suyana Peru, HIA. 

Voorwaarde is minstens dat de gemeente instaat voor de logistieke steun, dit wordt nagevraagd. 

Tevens zijn er vragen over de formule: meer integratie (andere opstelling) in het geheel om meer 

mensen te lokken naar de markt, niet enkel naar het buffet. Ook bevestigen we onze vraag naar meer 

wereldwinkelproducten én naar gebruik van duurzamer materialen en afvalarm beleid. 

Geert en Guy engageren zich om met de parochieploeg te overleggen om deze stelling te verdedigen. 

7. H-eerlijke markt op 26 oktober 2019 

Voorlopig weinig nieuws. Er is een budget begroot. 

In de rand meldt Pieter Verheyden dat er een vacature is uitgeschreven voor een 0,5 VTE ambtenaar 

specifiek voor internationale samenwerking en lokale economie. Een bevoegde ambtenaar is voor de 

GRIS een absolute voorwaarde om de organisatie rond te krijgen. Wordt vervolgd. 

8. Opvolging aanwezige lidorganisaties: 

➢ Halaai Xale:  

Astrid getuigt over haar jongste werkbezoek aan het Kartong kinderproject. 

Drie jaar geleden is begonnen met de opstart van een groentetuin, die is gelanceerd en werkt 

goed. Een nauwe samenwerking met de plaatselijke vrouwen heeft nu het schoolproject doen 

starten, te beginnen met een plaats om de kinderen op te vangen. Hiervoor is grond gekocht die 

eerst gesaneerd werd, waarna verschillende werkzaamheden geresulteerd hebben in de opbouw 

van het project in november vorig jaar, inclusief een speeltuin gemaakt door een plaatselijke 

schrijnwerker. In januari 2019 was alles klaar, ook een schaduwplek, terwijl ondertussen veel 

aandacht is besteed aan eten en voeding. Tegelijk is een container met allerlei materiaal, komen-

de van verschillende opbrengsten in België, gearriveerd. De officiële opening was emotioneel, 

men is dankbaar om wat gerealiseerd is met en voor de gemeenschap. Het aanbod is divers: 

o Alle aanwezigen krijgen elke dag een middagmaal. 

o Er zijn dagelijks tussen de 32 en 35 kinderen, aan 20 cent per dag ‘all-in’. 

o De begeleidsters is aangeleerd hoe met kinderen te spelen en hen te leren spelen. 

o Met veel geduld is een opvoedingsproject opgebouwd, met nadruk op lichaamshygiëne 

(de kinderen worden elke avond gewassen). 

Een vast team van elf mensen heeft nu werk en de zekerheid dat hun familie het goed heeft en 

een beter leven kent. Het volgende project is de bouw van een volwaardige school, waar gedi-

plomeerde leerkrachten aan het werk kunnen. 

➢ GBS Binkom en Ethiopië: 

Via Leuvenaar Johan Vandenbossche  is de school van Binkom en zijn kinderen in contact ge-

komen met ‘Let us Change’, waarna beslist is om acties op touw te zetten om geld in te zamelen.  

Let us change (www.letuschange.net) is een project van samenlevingsopbouw met zetel in Leu-

ven dat werkt rond straatkinderen, het was in aanvang wat moeilijk georganiseerd maar onder-

tussen zorgt het voor de opvang van 90 straatkinderen.. De core-business is: 

o Drie tehuizen voor jongeren, meisjes en baby’s, waar onderdak en voeding gegeven 

wordt, ze worden ook naar een volwaardige school gestuurd. 

o Het is tevens een sociale tewerkstellingsplaats: de dertig personeelsleden zijn ‘van de 

straat gehaald’. 

o Daarnaast hebben ze een veertigtal huisjes voor ouderen, zieken en bedelaars. 

o Kinderen die in de gevangenis verblijven worden opgevangen: zij krijgen onderwijs en 

algemene ontwikkeling. 

o Lokale ambachten zijn gestart, o.a. een weverij en een bakkerij 

o Financiering kan door peter of meter te worden. 

De GBS Binkom wil er geen jaarlijkse actie van maken, wel af te wisselen met andere lokale pro-

jecten. 
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➢ Artikel 23: 

De burgerbeweging Hart boven Hard wil in aanloop naar de komende verkiezingen minstens 

23000 mensen bevragen over 23 alternatieven voor het huidige beleid. Artikel 23 verwijst naar 

de Belgische grondwet die stelt dat ‘ieder het recht heeft een menswaardig bestaan te leiden’. 

Op 12 mei komt Hart boven Hard met alle gekozen voorstellen op straat in een Mars voor de 

Grondrechten, in Brussel. 

De enquête is in te vullen op de website www.art23.be en op de GRIS-website. 

➢ SIAL: 

o SIAL verspreidt op regelmatige basis een nieuwsbrief met informatie en hulpvragen. 

o Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft op een studiedag de problematiek van niet-

begeleide minderjarigen en de voogden besproken, vooral het werk dat vrijwillige voog-

den doen en waar nog steeds een probleem is met het beleid en de vraag naar ondersteu-

ning. Een rapport kan op www.vluchtelingenwerk.be gelezen worden. 

o Het boek ‘Sociaalschaduwwerk’ is voorgesteld en beschrijft het welzijn in verband met 

vluchtelingen en wat er in België ‘in de schaduw’ gebeurt. 

o Road of change is eveneens een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: tij-

dens Road of Change trekken vijftien enthousiaste, leergierige jongeren van 1 tot 10 

maart langs de grenzen van Europa. Samen willen ze hun ervaringen delen en iedereen, 

van ruim publiek tot politici, wakker schudden voor de moeilijke omstandigheden 

van vluchtelingen. Bedoeling is om nadien de ervaringen verder te delen in de scholen. 

Te volgen op www.roasofchange.be  

➢ Toekomstavond 11.11.11 Lubbeek: 

De 11-groep Lubbeek heeft ingepikt op een voorstel van 11.11.11 nationaal om met een tiental 

mensen samen te komen en te brainstormen over de toekomst en hoe nieuwe medewerkers te 

kunnen overtuigen mee te werken. Er is een vrij brede bevraging gebeurd naar kandidaten, maar 

de voorzitter doet een (extra) oproep naar geïnteresseerden onder de aanwezigen. 

De avond heeft plaats in het parochiecentrum Pellenberg op woensdag 24 april van 19u tot 22u. 

➢ Lumos en Afrikafilmfestival houden een filmvoorstelling op dinsdag 2 april in het museum 

Histaruz in UZ Sint-Pieter in Leuven. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Van 18u 

tot 19u is er een rondleiding in het museum, om 19u openen twee sprekers de avond, om 19u30 

wordt de film ‘L’homme qui répare les femmes’ vertoond. 

9. Varia: 

a. Dag van de vrijwilliger op 16 maart. Er zijn individuele uitnodigingenverstuurd. 

b. Jaarverslag GRIS 2018: nog een vijftal verslagen moeten ingediend worden, ten laatste einde 

maart. 

c. Nieuwe GRIS: een oproep naar kandidaten is verschenen in het Infoblad en op de gemeente-

lijke website.  

Met Kurt Vermoesen was reeds afgesproken om de huidige samenstelling te behouden, ten-

zij iemand zelf beslist om niet meer tot de GRIS te willen behoren. Alle politieke partijen 

worden gevraagd een vertegenwoordiger af te vaardigen.  

Op de volgende Algemene Ledenvergadering wordt een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen 

met volgende functies: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzit-

ter vraagt uitdrukkelijk naar vrijwilligers om de kerngroep te versterken. 

Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur in (zie website gemeente Lubbeek). 

 

10. Datum volgende vergadering: donderdag 6 juni 2019 om 20u 

Verslag: Guy Sprengers. 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.art23.be/
http://www.vluchtelingenwerk.be/
http://www.vluchtelingenwerk.be/
http://www.roadofchange.be/
http://www.roadofchange.be/
http://www.vluchtelingenwerk.be/taxonomy/term/58
http://www.vluchtelingenwerk.be/taxonomy/term/58
http://www.roasofchange.be/
http://www.roasofchange.be/

