Algemene vergadering RIS 28 september 2010
Aanwezig: Hugo Boon (Kurukshetra), Hélène Rondou (Kurukshetra), Jef Valkeniers
(VOLENS), Hans Lissens (Beter Leven Geven), Joris Lissens (Beter Leven Geven), Jos
Peeters (SEM Terra Bodegem), Magda Coeckelberghs (Bagaya-Kapelle), Eduard
Berghmans (Savio-Bangui), Chris de Vocht (Memisa), Katrien Margot, Cecilia Declerck
(Werkgroep ’t Zuiden Zindert), Guido Van Lierde (Broederlijk Delen), Reginald Schaumans
(voorzitter RIS) en David Robberechts (Sociale Dienst)
Verontschuldigd: Jan Margot (Amoreira), Mieke Margot (Amoreira), Dieter Duyck
(Humasol),
Eric
De
Muylder
(Wereldwinkel),
Lies
Vereecke
(schepen
ontwikkelingssamenwerking), Greta Desmyter (Memisa), Linda De Geyter (Sem Terra) en
Jef Walravens (VOLENS)
1. Verwelkoming – verontschuldigingen

2. Verslag algemene vergadering van 09/06/2010 wordt goedgekeurd

3. Goedkeuring agenda – diversen
Toevoeging 6.d.: Wachtnacht Gent
4. Mededeling
a.Vormingsavond op woensdag 20 oktober in kasteel La Motte over hoe te
communiceren naar leden en sympathisanten. Eric Goubin lesgever bij VO-CE
(vormingscentrum management en communicatie), KHMechelen zorgt voor een
interactieve en leerijke workshop. Hij heeft ervaring met management technieken in de
non-profitsector. De vorming staat open voor de leden RIS en van de Cultuurraad. Best
wel vooraf inschrijven. Tijdens de workshop kan je ook feedback krijgen op je eigen
materiaal (Nieuwsbrief ea), maar dan moet je het wel vooraf doorgeven.
b. Zuiden Zindert Filmfestival. De eerste afspraken zijn gemaakt. We programmeren
een filmaanbod uit verschillende continenten, voor verschillende doelgroepen: senioren,
één populairdere film voor het grote publiek genre ‘Hotel Rwanda’, één film voor
Kotteekoer en een familiefilm op zondag met brunch. Op vrijdagavond voorzien we een
optreden van jongeren die deelnamen aan een wereldmuziekstage. Het is de bedoeling
om zowel ouders als vrienden van deze jongeren te bereiken. Vooraf aan het filmfestival
wordt de Filmbus georganiseerd voor alle Dilbeekse scholen. Zo kunnen we via de
kinderen reclame maken bij de ouders over het filmfestival.
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c. De Werkgroep Communicatie is bezig aan de opmaak van een jaarplanning waarbij
periodiek een bepaalde werking onder de aandacht wordt gebracht. De RIS
voorstellings flyer wordt aangepast met inlegblaadjes per werkgroep en een met uitleg
over de RIS-subsidies.
d. Bunnyrace voor Pakistan
e. Organisaties die binnenkort een evenement organiseren geven de data door zodat we
deze op de site van de RIS kunnen plaatsen. Een kort verslag en foto na de activiteit zijn
ook welkom!
5. Voorstelling Kurukshetra

Hugo Boon en Helen Rondou geven uitgebreid uitleg aan de hand van foto’s over de
werking van Kurukshetra vzw. De organisatie werd opgericht via de yogavereniging van
Aalst en ondersteunt de werking van een Duitse dame, Agnes, die sinds 1990 melaatsen in
Noord-India hielp. Ze werd bijgestaan door de Fransman Pierre Renier en werkten zo voor 4
melaatsenkolonies. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie is melaatsheid uitgeroeid
omdat het onder bepaald % van besmettingen ligt. Melaatsheid is mits de geschikte
geneesmiddelen perfect geneesbaar. Agnes zorgde er voor dat de melaatsen konden
werken voor hun inkomen. Dit doen ze in de textielnijverheid. Kurukshetra voert hun
producten sinds 1996 in. Ander projecten die ondersteund worden door Kurukshetra zijn het
tehuis voor zieke daklozen en de raadplegingen van een arts voor de mensen in de bergen
die anders geen verzorging krijgen doordat ze moeilijk bereikbaar zijn. Meer info en de
nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website www.kurukshetra.be

6. Korte evaluaties
a. Stedenband Stellenbosch: voetbalwedstrijd in Praetcafé was OK doch geen groot succes.
Wel waren er 45-50 aanwezigen waaronder Zuid-Afrikanen die ook voor hapjes zorgden.
Over de stedenband werd een fotopresentatie vertoond en Lies V. heeft de mensen er
uitleg gegeven over de samenwerking.
b. ’t Zuiden Zindert Feest (Vijverfestival) is deels in het water gevallen. Na de regen is het
volk teruggekomen en zat de wei opnieuw vol. De muziekgroepen werden goed
geapprecieerd. De selectie van afval was dit jaar uitzonderlijk goed uitgewerkt. Het blijft
niet gemakkelijk om infostands te betrekken. Naar een volgende editie toe wil de RIS
samen met de lidorganisaties een straat uitbouwen. Ideeën om info en artisanaat beter
onder de aandacht te brengen zijn welkom. Voor het publiek moet het duidelijker zijn dat
het om non-profitorganisaties gaat. Via de wereldmarkt zullen we ook een boodschap of
een jaarthema proberen door te geven. Uiteraard is de werkgroep ’t Zuiden Zindert ook dit
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jaar opnieuw op zoek naar
mensen die in de organisatie
willen komen. Mensen die
interesse hebben kunnen dit
laten weten aan David en zijn
welkom op de volgende
vergadering, op woensdag 10
november.
c. Dag van de vrijwilliger. De
BBQ en de speeddating waren
geslaagd. Het eten maar ook het
informele aan deze bijeenkomst
werden geapprecieerd. Iedereen
is enorm bedankt voor de
respons!
d. Wachtn8. Lies heeft de motie
in Gent ondertekend en enkele
ideeën meegebracht om ook in
Dilbeek uit te werken. Oa dat we
bij zulke evenementen best een bus inleggen en samen vanuit Dilbeek opgaan om onze
aanwezigheid te tonen.

7. Fair Trade
a. De Actie in het kader van Kadille was een succes: 6 jeugdverenigingen hebben zo een
waardebon van 100€ ontvangen. De overige verenigingen konden aan de hand van een kwis
een waardebon van 50€ winnen.
b. Actie naar bakkers. Er werd een oproep gelanceerd naar Dilbeekse bakkers en
broodjeszaken om Fair Trade brownies te maken en te verkopen. 2 handelszaken zijn hierop
ingegaan. Er werden speciaal daarvoor affiches en flyers ontworpen en verdeeld.

8. Noodhulp De RIS maakte 650€ over aan Oxfam ten voordele van de slachtoffers van de
overstromingen in Pakistan. Er werd hierover meteen een persartikel verspreid.
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9. Diversen
- De organisatie Solar Cooking verdeelt zonneoventjes: dit zijn schermen die de
zonnewarmte bundelen en kunnen gebruikt worden om kookpotten te verwarmen. Zo kan
er gekookt worden zonder hout te moeten verstoken. Meer info op hun website:
www.solarcooking.be
- Conferentie stedenbanden in Bloemfontein. Jef Valkeniers en Piet Walravens zullen
Dilbeek vertegenwoordigen tijdens de conferentie, georganiseerd door de VVSG.
Aansluitend zullen ze de samenwerking in Stellenbosch opvolgen. Meer nieuws hierover
tijdens de algemene vergadering van december.
- De Provincie organiseert samen met de 4de pijler een vormingsreeks gedurende 4
zaterdagen. Meer info in de flyer in bijlage
- 15 november: Indische musici geven concert tvv Pakistan.
- Beter Leven Geven organiseert voor de 20ste keer de kerstmarkt in Itterbeek. Het wordt
een jubileumviering tvv Kurukshetra. De kerstmarkt gaat door op 11 en 12 december
- Volgende AV gaat door op 8 december. Vooraf wordt het voorstel tot wijziging van
statuten en Reglement Inwendige Orde doorgestuurd. Amendementen zijn welkom tijdens
volgende AV.
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