
VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

26 APRIL 2021 

1. AANWEZIGHEDEN 

Naam Functie Aanwezigheid 

Wim Bourgoignie Voorzitter  Aanwezig 

Stéphanie Verbrugghe Noord-Zuidambtenaar Aanwezig 

Piet Van Heddeghem Schepen Aanwezig 

Claire Paeleman 11.11.11 Aanwezig 

Yvette Clinckspoor Congodorpen Niet aanwezig 

Yvan De Coninck Zonpunt Verontschuldigd 

Marie-Claude De Poorter Fairtrade Aanwezig 

Lusik Miqaelyan/Makfira 

Mustafovic en Brigitte 

Bogaert 

Vluchtelingenwerkgroep Verontschuldigd 

Evodia Uggi USHIRIKIANO Aanwezig 

Marc en Margriet Deelpunt Aanwezig 

Noël Backx Project Rwanda Aanwezig 

Erna De Keulenaere Broederlijk delen Verontschuldigd 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

/ Wegen van de Wereld Kies een item. 

Aagje Adriaens Wereldwinkel Aanwezig 

Tuur De Moor Onafhankelijk lid Aanwezig 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Niet aanwezig 

Gwen Vandebosch 11.11.11 Aanwezig 



2. VERSLAG 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Voorstelling lidorganisatie Oxfam Wereldwinkel 

 
De wereldwinkel bestaat niet meer als fysieke winkel, maar wel nog als webshop in 

samenwerking met Laarne en Wichelen, waar men de pakketjes klaarmaakt voor levering. 

Vijf vrijwilligers leiden dit in goede banen. Er is ook een samenwerking met voedselteams 

vzw, die producten in de kerk van Overbeke levert. Oxfam Wereldwinkel voert nu promotie 

voor deze nieuwe formule, via mailings naar de bedrijven, de nieuwsbrief…  

 

Zijn er lijsten beschikbaar van bedrijven in Wetteren? Yvan heeft mogelijk een lijst. Stéphanie 

zal navragen of de gemeente een lijst met adresgegevens van bedrijven in Wetteren kan en 

mag delen.  

 

Zetelt de Wereldwinkel ook in de GROS in Laarne? Dat weten we niet. Het zou interessant 

zijn een samenwerking aan te gaan met Fairtrade Wetteren. Het zou ook interessant zijn een 

facebookpagina aan het maken voor de GROS Wetteren.  

 

Tuur licht Pluk9230 toe. Het is ontstaan vanuit VELT en Voedselteams vzw en is hiermee 

complementair. Dit initiatief betrekt ook jongeren en lokale organisaties, zoals villa Homaar. 

Een dossier is ingediend bij het Streekfonds Oost-Vlaanderen. Het team kocht een kar aan, 

ladders, notenrapers, draagmanden, katoenen zakken… met middelen uit een 

crowdfundingactie. Hij vraagt info over dit project te verspreiden. Daarnaast vraagt hij een 

subsidie.  

 

Tuurs functie als ambtenaar staat los van dit burgerproject.  

Kan de gemeente niet inspringen bij deze initiatieven? Dit is een burgerinitiatief. De 

gemeente wil dit ondersteunen, maar wil dit niet teveel formaliseren. Er is momenteel geen 

duurzaamheidsraad binnen de gemeente. We werken aan het milieukwaliteitsplan. Tegen 

juli 2021 willen we mensen hiervoor vrijmaken.  

We leggen de vraag voor de subsidie voor op de volgende GROS-vergadering..  

 

3. Visie en missie van de GROS/Mondiale Raad: resultaten van bevraging, 

commentaren, interessante info, verdere actie; nieuws uit de Wetteraden? 

 
Gwen Vandebosch licht dit toe.  

 



Hoe werkt een adviesraad? Dit is een erkend orgaan dat advies mag geven aan het 

gemeentebestuur, verenigingen samenbrengt en aan sensibilisering doet. Het is geënt op 

een  

- strategie (missie en visie): waar wil men op inzetten? Wat zijn de ambities? 

- Cultuur: is er samenwerking? Werkt men met vrijwilligers? Wordt er aan werving 

gedaan? 

- Structuur: welke ondersteuning is er, hoe organiseert men de adviesraad.  

 

Waar staat de GROS voor? Waarom is men lid van de GROS? Wat is de visie van de GROS? De 

leden stuurden verschillende antwoorden in.   

Er is een verschil tussen de missie en de visie: het eerste is het fundament, het tweede zijn 

de handen en voeten hoe men dit wil uitvoeren. Hoe komen we tot de missie? 

- Waar staan we voor?  

- Welke normen en waarden hebben we? 

- Welke overtuigingen motiveren ons? 

- Wat is ons bestaansrecht? 

 

We willen sensibiliseren, informatie over duurzaamheid, ontwikkeling, (kans)armoede… 

overbrengen.  

We moeten de impact van Noord-Zuidkwesties in onze directe omgeving bekijken. Er is veel 

armoede in België. We moeten focussen op het Noorden, niet ver over de grenzen kijken.  

We moeten de overheid op hun verantwoordelijkheid wijzen in hun dagelijks beleid ten 

opzichte van inwoners van de gemeente. Vaak vervalt men in een heel materialistische visie.  

We willen inwoners sensibiliseren om eerlijke producten te kopen.  

Willen we dan nog focussen op het Zuiden? Dit kan een aandachtspunt blijven en hoeft niet 

volledig over boord gegooid te worden, al hoeft het geen kerntaak te zijn van de GROS. Ook 

11.11.11 wil meer de band met het Zuiden leggen. Het is belangrijk om ook Wetteren in de 

wereld te zien, en dit mee te nemen in het verhaal van een dekolonisatie. Het OCMW zou 

meer zijn werking in de kijker moeten zetten, want veel Wetteraars weten niet wat hun 

werking inhoudt. Men kan bijvoorbeeld in de nieuwsbrief een getuigenis opnemen van 

personen die het OCMW bezoeken.  

 

We vinden dat er onrecht in de wereld is, en dat de GROS zich hiermee moet bezig houden, 

zowel in hier als in het Zuiden. Dit onrecht gebeurt zowel tegen mensen, als tegen de aarde. 

 

Hoe komen we tot de visie, hoe willen we deze missie bereiken?  

- Waar gaan we voor? 

- Wat willen we bereiken? 

- Wat zijn onze ambities? 

- Wat zijn onze doelstellingen voor de rest van het jaar? 

 

We willen meer informatie naar buiten brengen, waar de GROS voor staat. Veel mensen 

kennen de GROS niet. We kunnen de verenigingen publiceren in een nieuwsbrief, op de 

website van de gemeente, een gemeenschappelijke facebookpagina oprichten… 



We moeten veranderen hoe we zelf naar mensen kijken? Willen we helpen, op een 

paternalistische manier? Er is geen enkele lokale organisatie uit diaspora’s die 

vertegenwoordigd is in de GROS. In die zin werkt de GROS heel paternalistisch. We moeten 

letten op ons taalgebruik, onze campagnefoto’s…  

Hoe ziet men dan de rol voor mensen die zich willen focussen op duurzaamheid en 

dergelijke in de GROS? Hoe moet men ons denken dan veranderen? We moeten hierin 

begeleid worden. 

We zouden laagdrempelig en informeel kunnen samenkomen op een publieke plek. Nu zijn 

we te versnipperd. 

Het Westen heeft een koloniaal verleden dat nog doorleeft in de feesten. Als adviesraad 

moeten we bewust werken aan hoe we onze werking kunnen dekoloniseren. We gaan niet 

even de problemen in het Zuiden oplossen. We werken rond mondiale problemen, die we 

gezamenlijk en evenwaardig willen aanpakken, niet vanuit een Noord-Zuidaanpak. Het 

Zuiden heeft geen hulp nodig, maar samenwerking.  

 

Tegen de volgende keer bekijken de GROS-leden of dit verslag alles capteert, en bekijkt men 

de volgende vragen: 

- Wat willen we zien veranderen in de manier waarop de GROS altijd heeft gewerkt? 

- Hoe gaan we het doen en wie doet dit best 

- Wat is de rol van de Gemeente Wetteren daarin (de verhouding tussen Gemeente en 

de GROS beter formuleren)… 

 
Momenteel is er geen duurzaamheidsambtenaar, waardoor verschillende thema’s bij 

verschillende mensen zit, en er dus weinig verantwoordelijkheid is. Er is nog te weinig 

samenwerking.  

 

4. Acties:  

a. werkgroep visie-missie: hoe verder? 

 
Uitgesteld. 

 

b. filmvoorstelling voor laatstejaarsleerlingen SO: voorstel. 

 
Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober 2021 kan men klassen ontvangen in CC Nova, en ook 

14 oktober. Men geeft dit door ter info. Ideeën voor de filmkeuze zijn welkom (zie ook de 

programmatie van MOOOV.be, het online filmfestival i.s.m. 11.11.11) 
 

c. nieuwe initiatieven in de gemeente 

 

Uitgesteld. 

 

5. Varia  

 



Maandag 31 mei om 19.30 

 


