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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

9 MAART 2021 

1. AANWEZIGHEDEN 

Naam Functie Aanwezigheid 

Wim Bourgoignie Voorzitter  Aanwezig 

Stéphanie Verbrugghe Noord-Zuidambtenaar Aanwezig 

Piet Van Heddeghem Schepen Verontschuldigd 

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 

Pauline USHIRIKIANO Aanwezig 

Luc De Mey Deelpunt Aanwezig 

Noël Backx Project Rwanda Aanwezig 

Erna De Keulenaere Broederlijk delen Aanwezig 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

/ Wegen van de Wereld Kies een item. 

Aagje Adriaens Wereldwinkel Aanwezig 

Tuur De Moor Onafhankelijk lid Verontschuldigd 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Niet aanwezig 
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2. VERSLAG 

1. Goedkeuring verslag van 2 februari 2021 

In het verslag staat dat het atheneum een geboortebos aanplant. Echter, Campus Kompas 

stelt haar terreinen ter beschikking voor het aanplanten van een geboortebos. Dit gebeurt 

door de gezinsbond Wetteren in samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde-

Durme.  

 

11.11.11 ontving het resterende bedrag uit de kledingbakken en bedankt de GROS hiervoor.  

 

Pauline stelt zichzelf voor als vertegenwoordiger van USHIRIKIANO. Ze is de voorzitter van de 

vereniging.  

 

Aagje vertegenwoordigt de webshop van Oxfam Wereldwinkel. 

 

2. Overlopen acties en adviezen 

Het advies van de GROS betreffende het onderzoek naar een korte ketenmarkt is 

overgegeven aan de betreffende dienst.  

 

De beide adviezen voor de uitbetaling van de subsidies zijn aanvaard door het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

3. Voorstelling van een lidorganisatie 

Er is in Wetteren een werkgroep welzijnszorg-broederlijk delen.  

Broederlijk Delen is een ngo die dit jaar 60 jaar bestaat. Het werd opgericht als een 

noodhulporganisatie tegen de honger in Congo. De hoofdzetel ligt in Brussel, en elke regio 

heeft een regioverantwoordelijke. Deze laatste ondersteunt de vrijwilligers in de verschillende 

verenigingen. De organisatie is erg gelinkt aan parochies, maar men wilt ook mensen buiten 

deze wereld bereiken. 

Activiteiten. Elk jaar zijn er verschillende lanceeravonden om vrijwilligers te ondersteunen, en 

men voorziet ondersteuning voor de scholen. Doorheen de jaren kwamen verschillende 

campagnethema’s aan bod. Elk jaar is er een inleefreis naar de partners buiten België, in 

Afrika en Zuid-Amerika, evenals in Israël en Palestina. Men bezocht bijvoorbeeld het 

radiostation dat boeren op de verschillende landerijen kon bereiken, en hen advies gaf om 

hun oogst te variëren, of hun vragen kon beantwoorden. Ook bekeek men de impact van de 

GALS (Gender Action Learning System)-methode. 

Welzijnszorg is minder uitgewerkt als vereniging en organiseert onder andere soep op de 

stoep of andere activiteiten tijdens de vasten. Dit jaar verzorgde men een aperobox. Alle info 

staat in het parochieblad en op de website van de parochie Wetteren-Laarne-Wichelen. Men 
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bereikt bij één activiteit 70 personen, bij een andere 200… Het aantal bezoekers is erg 

wisselend.  

 

De Wereldwinkel zal zich de volgende keer voorstellen.  

 

4. Keuze tussen een ondervoorzitter OF kernteam 

Een ondervoorzitter kan de rol van voorzitter opnemen indien de voorzitter verhinderd is. 

Een alternatief is een kernteam. Heeft dat echter zin, indien de nieuwe adviesraad in 

wording sowieso een kern voorziet? Yvette wil wel inspringen als ondervoorzitter wanneer 

dit nodig is.  

 

5. Varia 

Visietekst 

In een vorige vergadering werd geopperd de naam te moderniseren, evenals de statuten en 

het memorandum. Wim bereidde een visietekst voor, maar stelt voor hier nu niet dieper op 

in te gaan, omdat deze pas heel recent verstuurd werd. In de visietekst moet het belang van 

integratie meer benadrukt worden. We zullen hierover verder werken in een werkgroep.  

 

Provincie 

 

De provincie somt een tiental uitdagingen op voor een mondiaal beleid.  

- Organiseren van een mondiale week 

- Organiseer een activiteit over wereldburgerschap in het LDC en de bibliotheek 

- De basisscholen organiseren een activiteit rond een mondiaal thema 

- Communiceer naar de inwoners over lokale initiatieven 

- Organiseer een faire markt 

- Neem een initiatief om duurzaam consumeren te 

- Organiseer een activiteit om het draagvlak voor het lokaal beleid te overlopen 

- … 

Deze actie loopt tot de zomer van 2021. Er staan enkele premies tegenover. Het lokaal 

bestuur probeert dit te integreren in de lokale werking (bv elektrische fietsen). Een aantal 

zaken gebeuren al. De aankondiging van deze actie kwam op de gemeente toe, maar 

sijpelde niet door naar de GROS. Wij vinden het jammer dat dit pas zo laat aan de GROS 

wordt meegedeeld. Een aantal items zijn verweven in de fairtrademodule (vb fair-o-meter). 

We vragen ons af of de provincie de datum kan verlengen.  Bij veel gemeentes zijn er wel 

plannen gemaakt, maar misschien zijn ze door de COVID19-pandemie nog niet gerealiseerd.  

 

Structurele subsidie voor Deelpunt 

 

Deelpunt organiseert jaarlijks het project van de groentencheques. Men vraagt elk jaar een 

advies van de GROS voor een subsidie uit de kledingbakken. Het gaat over 2500-3000 euro. 

Men vraagt een structurele toelage, zodat dit een zekere bijdrage is waarop men kan rekenen. 
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Men geeft als tip dat de provincie ook dergelijke initiatieven ondersteunt, met de 

randbemerking dat we ruimte moeten laten voor de noden van het moment.  

We bespreken ter verduidelijking het budget en de historiek van de kledingbakken.  

 

De GROS geeft een positief advies.  

 

Alle aanwezigen stellen zichzelf voor. 

 

Filmvoorstelling 

 

De film ‘For Sama’ is een mogelijkheid voor de laatstejaarsstudenten van de secundaire in 

het najaar scholen. We plaatsen dit op de agenda voor de volgende keer.  

 

6. Volgend overleg 

 

De volgende GROS vindt plaats op 27 april om 20.00. 

De werkgroep visie vindt plaats met Marie-Claude, Yvette, Piet, Erna en Wim op 13 april om 

19.00. 


