Verslag AV 15 juni 2011
Aanwezig: Eduard Berghmans (Savio voor Bangui), Joris Lissens (Beter Leven Geven), Eveline
Vandenabeele (Wereldwinkel), Kenneth Bruninx (Humasol), Fran Beyens (Unicef Pajottenland), Jos
Verboven (Unicef Pajottenland), Marrit Volckaert (welzijn&preventie), Guido Van Lierde (Broederlijk
Delen), Jos Peeters (Semterra Bodegem), Mieke Margot (Amoreira), Hélène Rondou (Kurukshetra),
Magda Coeckelberghs (Bagaya-Kapelle), Jef Valkeniers (BTC, Volens), Karel De Ridder (Wereldwinkel),
Lies Vereecke (Schepen ontwikkelingssamenwerking) en David Robberechts (welzijn&preventie)
Verontschuldigd: Reginald Schaumans, Greet Schaumans (Bureau), Hans Lissens (Beter Leven Geven),
Irène Desmedt-Elsocht (Missio), Linda De Geyter (Sem Terra), Pieter Geeurickx (Amnesty
International), Frans De Brandt (Broederlijk Delen), Piet Walravens (Projecten Franschhoek) en Dieter
Duyck (Humasol)
1. Verwelkomingen en verontschuldigingen
2. Goedkeuring verslag van AV van 30 maart




Vraag om het huishoudelijk reglement en de aangepaste statuten op de website van de
RIS te plaatsen. Dit zal gebeuren wanneer de aangepaste statuten goedgekeurd worden
door de gemeenteraad.
Art. 24 aanpassen: Werkgroepen. Er werden 5 ipv 4 werkgroepen opgericht. Daarbij
werkgroepen opsommen: ’t Zuiden Zindert Filmfestival (vroeger Afrika Filmfestival), ’t
Zuiden Zindert Feest (Vijverfestival), ’t Zuiden Zindert (werkgroep communicatie), Fair
Trade en Stellenbosch.

3. Goedkeuring agenda en diversen
4. Verslag van werkbezoek aan Stellenbosch ivm stedenband Dilbeek-Stellenbosch: zie verslag
werkbezoek
- Conferentie Gent 17-21/10 voor alle stedenbanden uit Zuid-Amerika en Afrika,
georganiseerd door VVSG. Nemen deel vanuit Dilbeek: Lies, Marianne, Marrit, David en
Piet
- Jeugdanimatoren cursus in Bloemfontein, najaar 2011. Een cursus opgezet in het kader
van de samenwerking Gent-Bornem-Essen-Dilbeek, met financiële steun van de federale
voor ontwikkelingssamenwerking (DGD). De cursus wordt georganiseerd voor 40
jongeren uit de partner uit het zuiden waarvan ¼ professionelen en ¾ vrijwilligers zijn. De
lesgevers zijn zowel van Vlaamse als van Zuid-Afrikaanse jeugdorganisaties (oa VDS,
Formaat en JES).
- Vragen vanuit de AV:
o Is de stedenband niet met te veel activiteiten tegelijk bezig? De activiteiten
worden uitgebouwd door verschillende organisaties, lokaal in Franschhoek. Het
stadsbestuur van Stellenbosch doet de coördinatie van deze werkingen. Daarbij
wordt er wekelijks overlegd met de jeugdconsulent en de vrijwilligers én
maandelijks met de verantwoordelijke bij de stad en met de verschillende
organisaties.

o

o

Hoeveel % van de jeugd wordt bereikt bij de verschillende activiteiten? Het % is
moeilijk aan te geven omdat men niet weet hoeveel mensen er in de krottenwijk
wonen. Wel kan gekeken worden naar de opkomst bij de verschillende
activiteiten. Zie hiervoor het verslag 2010 van de werking in Stellenbosch.
Het aantal krotten neemt jaarlijks toe. Hoe stellen we ons op tegenover de steun
aan een nieuw centrum, verder af van de krottenwijk? Het nieuwe centrum is
goed beveiligd en kan ondersteund worden voor de uitbouw van de
vakopleidingen. De werkgroep wenst wel prioriteit te geven aan de uitbouw van
het jeugdcentrum aan de krottenwijk gezien we daar dichter bij de doelgroep
kunnen werken.

5. ’t Zuiden Zindert Feest
DGD heeft een subsidie toegekend om de Millenniumdoelstelling 5 : ‘Stop Moedersterfte’ onder de
aandacht te brengen. Ism Memisa worden volgende activiteiten opgezet:
-

-

-

-

Fotografe en meter van Memisa, Lieve Blancquaert, komt getuigen op het vijverpodium
om 16u45. Aansluitend zal zij aan de Memisa stand haar boek signeren. We vragen aan
de presentator om de mensen aan het Zuiden Zindert podium te informeren over deze
getuigenis op het vijverpodium.
In de filmbus zal de reportage van Vranckx vertoond worden
De fotoreportage van Lieve B. worden aan de Memisastand vertoond.
Er staat een quiz online op de website van het Vijverfestival met vragen over de
problematiek van moedersterfte in het Zuiden. In alle Dilbeekse bussen wordt een flyer
verdeeld met link naar deze quiz. Om de mensen aan te moedigen hieraan deel te
nemen ontvangen de winnaars een vip-arrangement (hoofdprijs) en een fotoboek (2de,
3de en 4de prijs). De AV stelt voor om de winnaars aan de Memisastand bekend te maken,
waardoor de bezoekers worden aangemoedigd om naar de stand te gaan kijken.
Op de t-shirts komt de vermelding: Vijverfestival steunt Memisa
De RIS standen organiseren het grote Red Mama Banna-spel die de kinderen aanzet om
samen op wereldreis te gaan. Kinderen kunnen zich verkleden en gaan daarna stempels
op hun kaartje verzamelen bij de RIS stands. De deelnemers krijgen als beloning een
zakje pindanoten.
We verzamelen alle RIS tenten aan de Memisa-stand/bus
Iedereen die ons een hand wil toesteken is zéér welkom, vooral op zondag 10 en
maandag 11 juli!

6. Evaluatie ’t Zuiden Zindert Filmfestival
- De Filmbus was een succes: 1.983 kinderen en leerlingen gingen naar de films zien.
- De opkomst voor het Filmfestival was over het algemeen geen succes, op een
uitzondering na. Er werd gehoopt dat de uitbreiding naar een wereldfilmfestival meer
interesse zou opwekken. Komt het door de werkgroep die te veel verloop kende, door
het goede weer, Moederdag, was de flyer slecht leesbaar,…? Dit alles wordt geëvalueerd
op maandag 27 juni om 20u30 (welzijn en preventie, de Heetveldelaan 10, 1700 Dilbeek).
Iedereen is welkom!

-

-

Er werd overeengekomen met de mensen van het Vijverfestival, dat de panelen
geplaatst door de gemeente voor het filmfestival, kunnen hergebruikt worden voor het
Vijverfestival. Op sommige plaatsen staan hangen nog de affiches van het filmfestival.
We geven de locaties van de verschillende panelen door om te overplakken.
Tips voor een volgende editie: drive-in, openluchtfilm, film combineren met een andere
activiteit, minder films maar beter uitwerken, een wereldcafé, aansluiten bij de
Filmstones (zondagochtendfilm van Westrand)…

7. Werkgroep Fair Trade
- Fair Trade panelen op 7 plaatsen in Dilbeek
- Fair Trade@work ism Boke Bijgaarden; oproep om op een duurzame manier naar Boke
Bijgaarden te gaan
- Nog op te volgen: Schone Kleren Campagne
- Fair Trade tijdens Vijverfestival: cocktailbar, drankbars (wijn), Fair Trade ballonnen,
spandoek, riders en de lekkernijbar
-

-

Week van de Fair Trade: 5-15 oktober
 Fair Trade fotowedstrijd voor verenigingen (één week voor de Week van de
Fair Trade )
 5 cadeaubons van 100€ op basis van een reglement
 Bekendmaking via adviesraden
 5 plaatsen
 Scholen
 Wedstrijd quizvragen
 Uitdelen voor de Week van de Fair Trade
 Prijs voor school met meeste inzendingen
 Waardebons: 25€ - 10€ en 3x5€ = 50€/school
 Brownies
 Mensen gezocht die goede contacten hebben met Dilbeekse
bakkers. Voorstel om samen te werken met het Westrandcafetaria,
met de Kapblok, de Pedevallei. Daarbij ook scholen te betrekken, het
OCMW, de Dilbeekse rusthuizen,…
Trekkersgroep is uitgebreid: Dirk Brackenier en Eveline Vandenabeele versterken de
ploeg!
Promoten van lokale en duurzame voeding: de Eco-smos ism VELT en Boke Bijgaarden.
Volgende vergadering op 22 juni om 20u30 bij Welzijn en preventie, de Heetveldelaan
10. Iedereen welkom!

8. Aanvraag lidmaatschap Amnesty International: unaniem goedgekeurd
9. Dag van de RIS-vrijwilliger: zaterdag 17 september. Ook voor leden van de lidorganisaties,
afwassers en andere helpers van jullie activiteiten zijn ook welkom! Binnenkort sturen we jullie
een brief met meer nieuws door!

10. Activiteitenverslag RIS 2010 voor DGOS te downloaden van de RIS-website.
11. Diversen:
-

-

Unicef doet mee op 12 augustus aan de Dodentocht (Bornem). Dit om de Washcampagne te promoten. Unicef is nu nog op zoek aan mensen die willen stappen voor
Unicef en/of die de deelnemers willen verzorgen en bevoorraden onderweg.
Infoblad augustus-september: Unicef stelt zich kort voor met foto onder de rubriek:
vereniging in de kijker. Het bureau bespreekt een jaarplanning en mailt dit door aan de
leden. 11.11.11. zal het infoblad van november nodig hebben, de wereldwinkel wil in een
daarop volgend infoblad iets publiceren.

