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VERSLAG ALGEMENE 
VERGADERING GROS 

31 MEI 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 Verontschuldigd 

Yvan De Coninck Zonpunt Verontschuldigd 

Marie-Claude De Poorter Fairtrade Aanwezig 

Lusik Miqaelyan/Makfira 

Mustafovic en Brigitte 

Bogaert, Veerle Nys 

Vluchtelingenwerkgroep Niet aanwezig 

Générose USHIRIKIANO Aanwezig 

Luc De Mey Deelpunt Aanwezig 

Noël Backx Project Rwanda Aanwezig 

Erna De Keulenaere Broederlijk delen Kies een item. 

Arthura Moens Onafhankelijk lid Aanwezig 

/ Wegen van de Wereld Kies een item. 

Aagje Adriaens Wereldwinkel Aanwezig 

Guido Van den Berghe Onafhankelijk lid Niet aanwezig 

Gwen Vandebosch 11.11.11 Aanwezig 
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2. VERSLAG 

1. Goedkeuring van het verslag van 26 april 2021 

 
In het verslag wordt er gesproken over dekolonisatie. Wat bedoelt men hiermee, en hoe 

houdt dit verband met de GROS? Men voelt zich niet aangesproken als men hierover spreekt. 

Men vindt dit erg storend. De acties die de GROS onderneemt, kaderen niet in 

neokolonialisme, noch paternalisme.  

Echter, 11.11.11 wilt net de discussie over de dekolonisering van ontwikkelingswerk voeren. 

Het is in deze zin dat men sprak over dekolonisering in de vorige discussie. Het ministerie 

voor ontwikkelingssamenwerking groeide immers uit het ministerie voor koloniën. De 

machtsverhoudingen zitten nu nog steeds scheef. We profiteren vandaag nog steeds hiervan. 

Vandaag wilt men inzetten op gelijkwaardig partnerschap. Een onderwijsproject moet 

bouwen op de noden van de personen ter plaatse, niet op basis van wat wij denken dat men 

nodig heeft. Fairtrade is hier een voorbeeld van. Men moet dit dus zeker niet als kritiek 

aannemen.  

Het is een aandachtspunt voor de werking van de GROS. 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Voorstelling van 11.11.11 

 
11.11.11 is een koepel voor een 60-70-tal organisaties, zoals Broederlijk Delen, en 

ondersteunt deze. Men focust op de solidariteit met het Zuiden en ondersteuning van 

partnerorganisaties. Daarnaast oefent men druk uit op het politieke niveau. Men maakt ook 

bewust in eigen land, en men ondersteunt lokale partners in verschillende landen, zoals via 

de campagne Changemakers.  

Er was een boekvoorstelling via 11.11.11 die zeer interessant zou zijn voor de GROS. De 

GROS zal hier een exemplaar van aankopen.1 

Men werkt via een driehonderdtal plaatselijke groepen van vrijwilligers in gemeenten en 

steden. Er zijn ook professionele medewerkers, die de lokale groepen ondersteunen, zorgen 

voor debatten en lesmateriaal, financiële ondersteuning… 

In Wetteren bestaat men uit zes personen. Men houdt contact met 11.11.11 nationaal. Men 

hield een avond over de toekomstvisie van de vereniging in Wetteren, filmvoorstellingen 

voor scholen en een breder publiek, verkoopacties, bedelen van flyers… Dit laatste is een 

tijdje gestopt, maar bleek toch effectief te zijn. Dit jaar start een nieuwe campagne. 

 

 

 
1 https://11.be/evenementen/boeklancering-van-liefdadig-naar-rechtvaardig 
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3. Missie en visie van de GROS 

 

Op basis van de vorige discussie, kunnen we de missie en visie als volgt 

samenvatten:

 
 

Het ‘onrecht’ is wel zeer vaag en kan heel veel zaken omspannen. We moeten dit 

verduidelijken, en ook de naam ‘GROS’ aanpassen naar bijvoorbeeld de ‘mondiale 

raad’ of ‘mondiaal Wetteren’. We vervangen onrecht door ongelijkheid.  

We spreken niet over het verhaal van de dekolonisering, maar over het mondiale 

verhaal van ongelijkheid. Echter, op deze manier wordt een deel van onze 

geschiedenis met Afrika uitgesloten. Men wil hier ook gehoord worden. Bij 

‘ongelijkheid’ zal men niet denken aan Afrika. Anderzijds is het goed om de missie 

algemeen te houden. In de visie kunnen we specifieker zaken benoemen. We 

voegen wel toe, ‘we streven naar inclusie met iedereen’. Dekolonisering gaat 

immers over meer dan Afrika alleen. 

We voegen toe dat we Wetteren in de wereld zien, ‘en de wereld in Wetteren’.  

Moeten we de overheid op hun verantwoordelijkheid wijzen, of iedereen? Echter, 

de adviesraad is wel verbonden met het lokaal bestuur. We sensibiliseren ook de 

andere actoren in de gemeente. 
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We gaan niet even de problemen in het Zuiden oplossen, maar we kunnen er wel 

een steentje toe bijdragen. 

We spreken niet over het Zuiden, We streven naar internationale solidariteit op 

basis van samenwerking en eerlijke verhoudingen. 
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Moeten we dit laatste niet specifieker omschrijven? We kunnen dit weglaten. 

We brengen het voorlaatste punt terug tot de essentie: we willen meer diaspora-

organisaties betrekken. 

 

  
 

We behandelen enkele nieuwe vragen: 

 

Wat willen we blijven doen en meer doen? 

- Inzetten op kansarmoedeproblematiek en sensibilisering hieromtrent; 

- De mondiale raad meer bekend maken bij de bevolking en zo interesse 

wekken; 

- De mondiale raad moet meer samenwerken met andere verenigingen; 

- De mondiale raad moet meer communiceren naar de burger; 

- Meer betrokkenheid van andere culturen nastreven; 

- We beperken de samenwerkng niet enkel tot Wetteren, maar reiken uit naar 

de rest van de wereld; 

- We blijven samenwerken met lokale scholen; 

- We blijven informeren en sensibiliseren; 

 

We vullen de andere vragen aan in aanloop tot de volgende GROS. 

 

4. Nieuws en plannen voor evenementen in de nabije toekomst 

 

Fairtrade organiseert opnieuw een fietstocht in bubbels, maar kiest deze keer voor 

Melle-Kwatrecht-Wetteren Ten Eede.  
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@Tivoli organiseert opnieuw Zomeren. Vorig jaar kon dit niet doorgaan, Ook de 

cafetaria moest sluiten, wat een groot verlies was voor de missie om kansarmoede 

en de vaak gerelateerde eenzaamheid te doorbreken. We willen Zomeren terug 

organiseren rond 4 september 2021, met muziek, ijsjes, clowns, koffiekoeken… Men 

bekijkt of men nog verenigingen kan inzetten voor de randanimatie. Men wilt 

beroep doen om steun van de gemeente. Men vraagt 2000 euro steun aan.  

 

De GROS geeft hier een positief advies voor.  

 

Er is geen missiefeest dit jaar, maar men probeert wel een afhaalmaaltijd te 

voorzien op 22 augustus. 

 

5. Subsidieaanvraag Pluk 9230 

 

Uitgesteld. 

 

6. Varia 

 

28 juni 2021 om 19.30. 


