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VERSLAG ALGEMENE 

VERGADERING GROS 

4 FEBRUARI 2020 

1. AANWEZIGHEDEN 

NaamNaamNaamNaam    FunctieFunctieFunctieFunctie    AanwezigheidAanwezigheidAanwezigheidAanwezigheid    

Wim Bourgoignie Voorzitter  Aanwezig 

Stéphanie Verbrugghe Noord-Zuidambtenaar Aanwezig 

Piet Van Heddeghem Schepen Aanwezig 

Claire Paeleman 11.11.11 Aanwezig 

Yvette Clinckspoor Congodorpen Aanwezig 

Yvan De Coninck Zonpunt Aanwezig 

Marie-Claude De Poorter Fairtrade Aanwezig 

Lusik Miqaelyan/Makfira 

Mustafovic en Brigitte Bogaert 

Vluchtelingenwerkgroep Verontschuldigd 

Pros De Winne Deelpunt Aanwezig 

Noël Backx Project Rwanda Aanwezig 

Erna De Keulenaere Broederlijk delen Aanwezig 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

/ Wegen van de Wereld Niet aanwezig 

/ Wereldwinkel Niet aanwezig 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Niet aanwezig 

Evodia Uggi USHIRIKIANO Aanwezig 

Générose USHIRIKIANO Verontschuldigd 

Pauline USHIRIKIANO Verontschuldigd 



 
 

2 

 

Tuur De Moor Waarnemer Aanwezig 

Karen Van Damme Stagiair Nepal Aanwezig 

2. VERSLAG 

De voorzitter opent de vergadering en hoopt op een vruchtbaar jaar voor de 

Noord-Zuidwerking in Wetteren.  

 

1.1.1.1. Stagiaire NepalStagiaire NepalStagiaire NepalStagiaire Nepal    (Verpleegopleiding St(Verpleegopleiding St(Verpleegopleiding St(Verpleegopleiding St----Augustinus Aalst)Augustinus Aalst)Augustinus Aalst)Augustinus Aalst)    

Karen Van Damme (plus medestudente en docente) stellen het verloop van de stage 

voor. 

 

Jaarlijks vindt er een stage plaats in het ziekenhuis Anandaban, waar vnl. 

leprapatiënten verzorgd worden. het hospitaal beheerde? Het ziekenhuis werd 

opgericht in een Britse missiepost. Vandaag ondersteunt Damiaanactie de werking 

ervan.  

Genezen leprapatiënten integreren erg moeilijk terug in de maatschappij, maar het 

is mogelijk. In sommige ziekenhuizen kunnen genezen leprapatiënten ook aan de 

slag als ervaringsdeskundigen.  

Qua preventie is er nog veel werk: er bestaat nog geen vaccin, al wordt er op dit 

moment wel één getest. Men kan nu enkel proberen om mensen vroegtijdig om te 

sporen, maar dit is moeilijk.  

 

Het doel van de stage is aan den lijve het verschil te ondervinden in werkwijze en 

omstandigheden van de ziekenzorg.  

Voor deze inleefstage werkt de school samen met Damiaanactie. Op deze manier is 

men gedekt door een grotere organisatie.  

De groep neemt ook materialen van hier mee op vraag van het ziekenhuis. 

Iedere stagiair brengt 1200 euro in, waarvan een deel wordt opgebracht via 

evenementen van de school.  

 

 

EvodiaEvodiaEvodiaEvodia betwijfelt om de stagiairs in die korte tijd (3 weken) zaken hebben geleerd 

die hier een meerwaarde zullen betekenen. Men keek vanuit een westers perspectief, 

alsof de methodieken die men daar toepast, slechter zijn dat de onze. We kunnen 

echter ook veel leren van de mensen daar – men is gelukkig met het weinige dat 
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men heeft, de herbruikbare middelen worden niet weggegooid, … Bovendien kan 

men meer warme zorg bieden.  

 

De stagiairesDe stagiairesDe stagiairesDe stagiaires beamen dat men in het begin vergelijkt met onze gewoontes, maar 

dit ebt weg doorheen de stage. Drie weken is inderdaad echter erg kort. Het effect Het effect Het effect Het effect 

op de eigen praktijk en het persoonlijk leven is wisselend: op de eigen praktijk en het persoonlijk leven is wisselend: op de eigen praktijk en het persoonlijk leven is wisselend: op de eigen praktijk en het persoonlijk leven is wisselend: sommige studenten 

zouden nog actief zijn in projecten in het Zuiden. Ze kunnen ook anderen inspireren 

door ervaringen te delen.  

Wellicht gaan de deelnemers Wellicht gaan de deelnemers Wellicht gaan de deelnemers Wellicht gaan de deelnemers de impact pas beseffen wanneer men een en ander 

heeft kunnen verwerken.  

 

TuurTuurTuurTuur vraagt zich af of men ook gelijkenissen en raakvlakken heeft gezien? We streven 

bijvoorbeeld allemaal naar warme zorg. Evodia beaamt dat dit belangrijke aspecten 

zijn om naar te zoeken in een verslag. Wat heeft de stage betekend voor hen? Wat 

heeft men geleerd? Men moet m.a.w. niet focussen op wat verschillend/slechter is. 

 

 

 

2.2.2.2. Opvolging en goedkeuring verslag vanOpvolging en goedkeuring verslag vanOpvolging en goedkeuring verslag vanOpvolging en goedkeuring verslag van    20 november 202020 november 202020 november 202020 november 2020    

    

Korte voorstellingsronde:Korte voorstellingsronde:Korte voorstellingsronde:Korte voorstellingsronde:  

• Tuur is een participatieambtenaar en werkt onder andere mee aan de 

Wetteraden    

• Evodia vertegenwoordigt de Afrikaanse gemeenschap in Wetteren    

• Claire Paeleman vertegenwoordigt 11.11.11.    

• Erna De Keulenaere vertegenwoordigt de werkgroep Broederlijk Delen    

 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

    

3.3.3.3. Opvolging acties en adviezen Opvolging acties en adviezen Opvolging acties en adviezen Opvolging acties en adviezen     

Noodfonds: Noodfonds: Noodfonds: Noodfonds: StéphanieStéphanieStéphanieStéphanie kijkt na of het noodfonds van vorig jaar nog kan worden 

overgeheveld naar 2020. 

TuurTuurTuurTuur zou het zinvol vinden dat een werkgroep zich hierover buigt. Misschien kan 

men de connecties van 11.11.11 gebruiken. 

WimWimWimWim stelt voor om deze kwestie voortaan per semester te bekijken. 

 

Communicatie: We hernemen het voorstel van een digitale nieuwsbrief om 

initiatieven en organisaties meer bekend te maken bij een breder publiek. Nu vissen 

we steeds in dezelfde vijver.  
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Volgens Volgens Volgens Volgens StéphanieStéphanieStéphanieStéphanie bestaat er reeds een project hiervoor dat verstrengeld zit in een 

groter project van een aankoop van software, en dat het daardoor vertraagd is. Men 

vindt dit terecht jammer. 

De GROS geeft als advies dat men wenst dat hier meer spoed wordt achter gezet.  

 

* Los van de externe communicatie zullen we activiteiten beter kunnen spreiden 

indien de interne uitwisseling beter verloopt.  

 

Foodsavers: Foodsavers: Foodsavers: Foodsavers: ProsProsProsPros had hierover een onderhoud met Hans Onselaere en Lieve De 

Gelder. Het enthousiasme voor dit project lijkt niet groot.  

 

TuurTuurTuurTuur en Evodia veronderstellen dat Gent wel expertise wil delen. EvodiaEvodiaEvodiaEvodia vraagt of 

Deelpunt via foodsavers niet aan schaalvergroting doet? Pros beaamt dit: men zitzitzitzit nu 

aan de limieten, door een logistiek probleem. Er is echter een organisatie nodig die 

het wil en kan trekken.  

Yvette denkt dat we een soort ondernemer nodig hebben.  

Tuur vraagt of we geen interessante stages kunnen aanbieden om dit uit te werken. 

Kunnen we geen werkgroep opstarten hier om samen te werken met de hogeschool 

en andere gemeentes? Moet Wetteren per se trekken? 

 

ProsProsProsPros zegt dat enkel de studie op het programma staat. Wat kan een werkgroep doen 

zonder deze studie? 

 

PietPietPietPiet denkt dat er eerst personen moeten overtuigd worden om het te doen. Er is in 

Wetteren geen reflex om via sociale tewerkstellingen projecten op te starten.  

 

Dit is een agendapunt om verder op te volgen. 

 

4.4.4.4. Wetteraden: stand van zakenWetteraden: stand van zakenWetteraden: stand van zakenWetteraden: stand van zaken    

Stéphanie Stéphanie Stéphanie Stéphanie licht de stand van zaken van de Wetteraden toe. Met de voorzitter, de 

schepen, de participatieambtenaar… zal op 5 februari 2020 een brainstormsessie 

gehouden worden wat men wil bereiken met de GROS, en op welke manier we dit 

zullen doen.  

 

IIIIn Laarne is de GROS herdoopt tot mondiale raad. Zijn missie is globaal gezien 

dezelfde als de onze. WimWimWimWim stelt voor de naam te laten voortvloeien uit het doel van 

de GROS.  

Daarvoor wil hij wel de stem van de GROS horen. Wat is de toekomst van de GROS 

volgens de huidige leden in het licht van de Wetteraden? 
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ProsProsProsPros vraagt hoeveel mensen willen betrokken worden? Er zijn er een veertigtal die 

regelmatig willen betrokken worden, maar we moeten rekening houden met 

verschillende mates van betrokkenheid.  

 

PietPietPietPiet zegt dat er nog veel vragen bij het concept zijn. De GROS is bijvoorbeeld niet 

gericht op grondgebiedszaken of cultuur, maar zweeft ertussen. Hij heeft een eigen 

werking, maar kan bij alles aansluiten. Bovendien is het een experiment.  

 

TuurTuurTuurTuur denkt dat we geïntegreerder kunnen werken. We blijven vaak in ons eigen 

thema, maar we kunnen invloed hebben op elk ander domein. De GROS is een 

projectgroep, maar kan ook een denktank zijn voor de andere raden. De kerngroep 

van een Wetteraad moet overigens ook kunnen mobiliseren. 

 

EvodiaEvodiaEvodiaEvodia vindt dat daarom de naam Noord-Zuid moet verdwijnen. Wijkwerking is 

even belangrijk als een project in het Zuiden opzetten.  

 

Volgens Piet ontstond Volgens Piet ontstond Volgens Piet ontstond Volgens Piet ontstond het concept van de Wetteraden omdat er een hoge mate 

van betrokkenheid is bij de inwoners: men wil meedenken, meebeslissen. We 

zoeken naar een manier om deze betrokkenheid vorm te geven.  

 

ProsProsProsPros zegt dat er verschillende mogelijkheden zijn, maar geen lijkt veel voordelen te 

bieden (vb vergaderen met veertig mensen, mensen bij bepaalde zittingen 

aanwezig laten zijn…).  

 

TuurTuurTuurTuur werpt tegen dat volgens het concept, er een beperkte kern is van een zestal 

personen, die een ruimere groep zal betrekken. Er kunnen zo werkgroepen of 

takken ontstaan.  

 

PietPietPietPiet zegt dat we de veertig geïnteresseerden kunnen bevragen. Wat zien zij? 

 

YvetteYvetteYvetteYvette vraagt hoe dit werkt? Wie voert de zaken dan uit? Dit hangt af van de 

verschillende projecten. Er moet een kerngroep opgesteld worden. Ook de rol van 

de ambtenaar is niet duidelijk.  

 

WimWimWimWim zegt dat we bij een overeenkomst moeten bekijken welk engagement 

iedereen wil opnemen. Dan kan men een kerngroep samenstellen.   
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StéphanieStéphanieStéphanieStéphanie verduidelijkt dat het daarom nog niet werd opgestart. Er is nog teveel 

onduidelijkheid om veertig mensen uit te nodigen. 

 

TuurTuurTuurTuur stelt voor een enquête te sturen naar de geïnteresseerden om al een idee te 

krijgen.  

 

WimWimWimWim stelt voor zo’n bevraging op de agenda van volgende keer te zetten. We 

moeten het goed plannen.  

 

 

 

5.5.5.5. Terugblik op afgelopen evenementen, o.a. 11.11.11 actie en uitgestelde Terugblik op afgelopen evenementen, o.a. 11.11.11 actie en uitgestelde Terugblik op afgelopen evenementen, o.a. 11.11.11 actie en uitgestelde Terugblik op afgelopen evenementen, o.a. 11.11.11 actie en uitgestelde 

AfrikaAfrikaAfrikaAfrika----symposium.symposium.symposium.symposium.    

Uitgesteld. 

    

6.6.6.6. Agenda 2020 Agenda 2020 Agenda 2020 Agenda 2020     

Uitgesteld. 

    

7.7.7.7. VariaVariaVariaVaria    

Op 29 februari is er eOp 29 februari is er eOp 29 februari is er eOp 29 februari is er een gospelconcert van wereldkoor Amka ter voordele van 

Vluchtelingenwerkgroep.  

 

ProsProsProsPros vraagt hoe het zit met de wifi-hotspots. We formuleren een advies om te 

herbekijken of er geen wifi-hotspots kunnen geïnstalleerd worden in kansarme 

wijken. 

 

TuurTuurTuurTuur stelt het project voor de buurtwerking in Overbeke voor: de oasisgames.  

 

De volgende vergadering wordt vastgelegd op 31 maart 2020. 

 

Er komt een werkgroep om de participatieavond vorm te geven op 19 februari Er komt een werkgroep om de participatieavond vorm te geven op 19 februari Er komt een werkgroep om de participatieavond vorm te geven op 19 februari Er komt een werkgroep om de participatieavond vorm te geven op 19 februari 

om 14.00om 14.00om 14.00om 14.00    uuruuruuruur....    IedereIedereIedereIedereen die kan is welkom.en die kan is welkom.en die kan is welkom.en die kan is welkom.    

 


