Algemene vergadering RIS 25 september 2013
Aanwezig: Eric Verdegem (Amoreira), Jan Margot (Amoreira), Jo Massart (kartel Groen-Spa), Nele
Peeters (vrijwilligerswerk India), Jos Peeters (Sem Terra), Josephine Mutshembe (Hand in hand Loto),
Kris Goven (Missio), Magda Coeckelberghs (Bagaya), Stijn Desmet (Humasol), Dirk Brackenier (Fair
Trade), Ann Becqué (ADR), Mieke Margot (ADR), Françoise Beyens (UNICEF), Jos Ver Boven (UNICEF),
Joris Lissens (BLG), Hans Lissens (BLG), Greta Desmyter (MEMISA), Guido Van Lierde (Broederlijk
Delen), Elke Tiebout (11.11.11.), Reginald Schaumans (voorzitter) en David Robberechts (dienst
welzijn en preventie)
Verontschuldigd: Piet Walravens (Projecten Franschhoek), Christian Vanden Plas (Lubefu), Greet
Schaumans (bureau RIS), Karel De Ridder (schepen), Pieter Geeurickx (Amnesty), Jef Valkeniers
(BTC) en Chris Vanderdeelen (Missio)
1. Verwelkoming en verontschuldigingen
2. Goedkeuring verslag AV van 19 juni 2013
3. Goedkeuring agenda en diversen
4. Mededelingen bureau
5. Eric Verdegem over de werking van kinderdorp Amoreira
Kinderdorp Amoreira is een residentiële opvang voor geplaatste kinderen en doet aan naschoolse
kinderopvang. Er zijn verschillende begeleiders waarvan een sociaal assistent, een psychologe en 4
opvoeders. De kinderen kunnen er allerlei sporten beoefenen zoals dans, kungfu, zwemmen enz.
De opvang is beperkt tot 80 kinderen met voorrang voor kinderen uit een problematisch
thuissituatie.
Voor de groep 14+ trachten ze leercontracten af te sluiten, worden bedrijfsbezoeken georganiseerd,
worden bloemen en planten geteeld om te verkopen. Volwassenen kunnen er een opleiding tot
opvoeder volgen.
Kinderdorp Amoreira richt zich tot jongeren van de achtergestelde wijken en biedt jongeren een
alternatief voor drugs, bendevorming en misdaad.
http://www.edamanha.com.br
6. Vrijwilligers die een RIS sensibilisatiesubsidie kregen aan het woord: verslag over hun ervaring.
Charlotte Van Houtte is verontschuldigd
Nele Peeters – vrijwilligerswerk bij project Achalam in India
Er werden voorbereidingsweekends georganiseerd en een geldinzamelactie om spelmateriaal voor
de kinderen aan te kopen. Er werd zo 16.720,00 euro omgehaald. Nele werkte in Achalam in het
dorpje Lucknow waar 40 jongens verblijven. Elk weeskind heeft zijn vreselijk verhaal.
Binnen het project worden tal van activiteiten georganiseerd om de kinderen te helpen of een
nuttige vrijetijdsbesteding te bezorgen: huiswerkbegeleiding, spelnamiddagen, uitstappen,…

7. Filmbus
De Filmbus werd opgenomen in het uitleenreglement van de gemeente. Hierdoor dient voor het
ontlenen een algemeen aanvraagformulier ingevuld worden. Op het aanvraagformulier moeten
enkel die delen ingevuld worden die betrekking hebben op de Filmbus. Het aanvraagformulier wordt
overlopen.
Opmerkingen:
- Gezien het document op de website van de gemeente staat kan bij een aanvraagformulier voor de
Filmbus die delen van het aanvraagformulier aan bod komen die betrekking hebben op de Filmbus.
Dit wordt doorgegeven.
- Om de beschikbaarheid te kennen neem je contact op met David.
8. ’t Zuiden Zindert Feest – enkele reacties uit de groep
- UNICEF: De opkomst en deelname aan de stand was een succes. En dit aan de hand van eenvoudige
activiteiten. Ondertussen werd de boodschap overgebracht.
- Humasol: Leuke stand en leuke dag! Maar, moet de opdracht jaarlijks aangepast worden?
Antwoord: zo lang het past binnen het jaarthema kan je de opdracht aanhouden. Dit kan verder
besproken worden met de werkgroep.
- Sem Terra had een ‘halve’ tent en vond het ook heel leuk om met de kinderen in contact te komen.
Maar een aantal verenigingen stonden apart. Hier moet meer op toegezien worden dat het meer een
geheel vormt.
- Guido: Hebben jullie de RIS erkend? Komt ’t Zuiden Zindert er voldoende uit? AV: Het thema komt
er goed uit. Is het belangrijk dat RIS er uit komt? Indien wel, kan er misschien een stand van de RIS
bemand worden.
- Bagaya-Kapelle: Heel goede reacties!
Algemeen werd deze editie goed geëvalueerd. Hier en daar zijn uiteraard verbeteringspunten
mogelijk.
Financieel en op vlak van uitstraling is ’t Zuiden Zindert Feest een belangrijk project voor de RIS. Qua
budget voorzien we een derde van het totale kostenplaatje. Dit staat niet in verhouding met mensen
die zich engageren bij de voorbereiding van de organisatie. Vandaar een warme oproep om aan te
sluiten bij de voorbereiding en mensen aan te spreken die goesting hebben om ons bij te staan.
Het overleg met het Vijverfestival werd verdaagd omwille van financiële onduidelijkheid. De federale
subsidie konden we met de buffer opvangen maar voor 2014 komt er een bijkomend financieel risico
bij, nl. we krijgen pas uitsluitsel over het nieuw Vlaams impulsbeleid in april. Dus momenteel kunnen
we ons niet engageren naar het Vijverfestival toe. Zoals het er nu voorstaat, hebben we de intentie
om verder te doen, maar dan op een kleinere schaal.
Guido vraagt zich af of we bij de federale subsidie ook een Europese subsidie kunnen aanvragen. Dit
zal aan Régine voorgelegd worden.

9. Fair trade week: programma en acties
- Lancering fair trade schotel en producten in het Verwenkaffee met persmoment
- Brownies actie bij de bakkers Stijnen en Van Dessel. Via broodzakken wordt de verkoop gepromoot.
- Proevertjes voor de film in Westrand
- Middelbare scholen organiseren wereldwinkel op school
- Chocopottenruil bij de wereldwinkel en wijnproeverij ism Oosthoek live
- De gemeenteraad vernieuwt engagement om de aankopen systematisch te verduurzamen en om
aandacht te besteden aan Fair trade. Dit engagement werd toegelicht aan de diensthoofden en werd
besproken met het schepencollege.
- Fair trade ontbijt voor 130 personeelsleden van de gemeente.
- promotie via banners, infoblad en pers
10. Scholenband Dilbeek-Stellenbosch
Met een uitwisseling tussen Regina Caeli en Don Bosco en scholen in
Stellenbosch, wordt de stedenband verder uitgediept.
Na twee overlegmomenten met geïnteresseerde leerkrachten
hebben de directies groen licht gegeven voor de samenwerking met twee scholen in de
achtergestelde buurten van Stellenbosch.
De deelnemende leerkrachten aan de scholenband engageren zich voor een langdurig engagement.
Het gaat daarbij in de eerste plaats niet om kleine projecten zoals het vernieuwen van een dak. Wel
over hoe we samen het educatieve luik kunnen verbeteren.
Tijdens de herfstvakantie vertrekken twee leerkrachten van Regina Caeli, Katrien Moonen en Griet
Du Bois, samen met twee leerkrachten van Don Bosco school, Veerle Van Geel en Hilde Janssens,
onder begeleiding van Piet Walravens, voor een week naar Stellenbosch. Er wordt dan voldoende tijd
gemaakt voor kennismaking: mee les volgen, opvolgen van activiteiten in het kader van de
stedenband en verkennen van de woonomgeving van de leerlingen. Daarbij worden
samenwerkingsthema’s besproken voor de leerkrachten, samenwerkingsthema’s voor de leerlingen
en afspraken gemaakt over communicatie.
De scholenband wordt financieel ondersteund via de Vlaamse Gemeenschap, binnen een
overeenkomst over ontwikkelingssamenwerking die Dilbeek met Vlaanderen afsloot. Dilbeek heeft
sinds 2002 een overeenkomst met de Vlaamse gemeenschap om ontwikkelingssamenwerking in de
gemeente te ondersteunen, waarin onder meer de stedenband is opgenomen.
Door deze overeenkomst ontvangt Stellenbosch subsidies om jeugdwerking in de wijk Groendal te
ondersteunen: naschoolse werking, vakantiewerking, sport, preventie op vlak van hiv en drugs én
tewerkstellingsinitiatieven.
De samenwerking wordt begeleidt door VVOB, een Vlaamse ngo die onderwijsondersteuning
aanbiedt in ontwikkelingslanden en op termijn de werking financieel kan ondersteunen.

Meer info op www.dilbeekstellenbosch.blogspot.com.

11. Federaal meerjarenplan 2014-2016
De federale subsidie voor overgangsjaar 2013 werd voor 100% gebudgetteerd en wordt momenteel
besteed. Voor de periode 2014-2016 werd een aanvraag ingediend samen met Bornem, Essen en
Gent gezien zij ook een samenwerking hebben met een Zuid-Afrikaanse stad.
De subsidieaanvraag werd vooraf aan de algemene vergadering doorgestuurd en tijdens de AV
overlopen. Het gemeenschappelijk thema gaat over tewerkstelling. In Stellenbosch wil men
tewerkstellingskansen verhogen van kwetsbare groepen uit achtergestelde wijken. Voor deze
werking wordt 181.000,00 euro aangevraagd voor de periode 2014-2016.
De stad Stellenbosch engageert zich tot: de oprichting van een interne werkgroep, de uitwerking en
promotie van een werkzoekendendatabank, de opmaak en druk van brochures, het uitbouwen van
een ondernemerswebsite, een ondernemersadviescentrum, een pilootproject op vlak van eco-jobs
en de uitwisseling met Dilbeek.
Het federaal meerjarenplan 2014-2016 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.

12. RIS vrijwilligers activiteit (vervanging van BBQ)
Op 1 december gaat het RIS etentje door in het Verloren Hofke (Treeske). Magda en Greta gaan op
zoek naar een traiteur.

13. Diversen







20 oktober: een filmvoorstelling in Paloke over het bezoek aan MST Brazilië.
3 november: Indische maaltijd in Solleveld tvv Kurukshetra
9 november: maaltijd aan huis ten voordele van Bagaya-Kapelle. Inschrijven via
magda.coeckelberghs@scarlet.be
10 november: ontbijt-aan- deur-actie tvv Sem Terra, van 7u-10u30, 6euro/ontbijt, vooraf
inschrijven via joseph.p@skynet.be
7 en 8 december: Kerstmarkt door Beter Leven Geven ten voordele van een project in
Senegal, uitgebouwd door Humasol.
21 november: Gospelkoorconcert in de basiliek van Koekelberg tvv Memisa.

