Algemene vergadering 30 september 2015
Aanwezig: Karel De Ridder(schepen), Dr Jef Valkeniers (BTC, Open VLD), Magda Coeckelberghs( Bagaya
Kapelle), Hélène Rondu ( Kurukshetra), Rita Leukx en Eduard Berghmans( solidariteit Savio-Bangui),
Lucie Feijen (Artevelde stagiair), Sophie Renson ( 11.11.11), Stijn Desmet (Humasol), Roger Wilmaere
(Siddartha), Hilde Janssens (Don Bosco S.O.), Nathalie Van Egten ( Kind& gezin), Chris de Vocht (
Memisa), Greet Schaumans ( Bureau RIS), Jos Peeters ( Sem Terra Bodegem), Guido Van Lierde (
Broederlijk Delen), Jan Margot ( Amoreira), Pieter Geeurickx ( Amnesty International), Ann Becqui
(ADR-Dilbeek)
Verontschuldigd: Reginald Schaumans (voorzitter), David Robberechts (dienst welzijn en preventie),
Chris Goven (Missio), Mieke Margot (Amoreira), Annie Scholte , Hans Lissens (Beter leven geven), Dirk
Brackenier (Fair Trade), Josephine Mutshembe (Loto), Christian Van Den Plas (Lubefu), Piet Walravens
(Projecten Franschhoek), Jeanine De Pauw (DNA),

1. Verwelkoming – verontschuldigingen
2. Korte voorstelling aanwezigen
3. Goedkeuring verslag van 10/06/2015 adres van Pieter Geeurickx is ..@telenet.be ipv
..@scarlet.be
4. Goedkeuring agenda-diversen
5. Nieuw lid algemene vergadering Nathalie Van Egten – Kind & Gezin
Op aanvraag van het bureau van de RIS werd aan Nathalie gevraagd om vanuit haar expertise
deel te nemen aan de algemene vergaderingen als nieuw lid.
Kind & gezin ondersteunt kwetsbare gezinnen met kleine kinderen. Vaak zijn die (éénouder)
gezinnen geïsoleerd en hebben het financieel moeilijk.
Samen met het OCMW en CKG ondersteunen ze die kwetsbare groep.
Nathalie werkt ook als vrijwilliger voor Dokters Van de Wereld waarbij er medische
consultaties voorzien worden voor daklozen.
Kind en Gezin wordt ondersteund door de Vlaamse regering met een driejarig programma
waarbij kinderen van 0 tot 3jaar opgevolgd worden. Momenteel wordt het programma
uitgewerkt tot verlenging van opvolging tot 18 jaar.
Nathalie werd door de algemene vergadering unaniem aanvaard als nieuw lid.
6. Mededeling bureau coöptatie van nieuw lid Nathalie Van Egten
7. Dilbeek-Stellenbosch
a. Stellenbosch-Scholenband – Hilde Janssens
2 leerlingen verzorging Don Bosco volgden een korte stage in Stellenbosch van 2
weken begeleid door één leerkracht – Hilde
Leerling 1/ in Jamestown school met kinderdagverblijf en bejaarden verzorging.
Wat opvalt is het gebrek en verbod op het tonen van affectie t.o.v. de kinderen van
het kinderdagverblijf. Uiteenlopende groep van 0 tot 6 jaar baby-peuter-kleuter.
Er is een gebrek aan middelen om te spelen. Het didactisch materiaal is ok.
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Beperkte voeding van rijst, pasta + saus
De aanpak in school “Stellenzicht” werd geobserveerd.
Er is een grote afstand tussen leerlingen en leerkrachten, er is een grote
verscheidenheid in niveau. Tijdens pauzes is er geen spel en geen toezicht.
Voor de bejaarden valt de erge armoede op waarin de bejaarden leven.
In stellenbosch is er een grote problematiek van drugs en geweld.
Leerling 2/ in Publicschool Groendaal
Hier valt ook de grote verscheidenheid in niveau en de grote afstand tussen
leerkrachten en leerlingen op.
De infrastructuur is in orde maar er is te weinig opvang en begeleiding.
Er wordt wel gepoogd door zeer competente hulpverleners te velde om gezinshulp
concreet bij de betrokkenen te brengen in de sloppenwijken.
Er wordt bekeken in hoeverre er een opvolgingsproject kan opgestart worden om te
verhelpen aan het gebrek in begeleiding in de scholen met ook oog voor begeleiding
naar het verder studeren na het secundair.
Er zal contact met David genomen worden om in het luik van de stedenband met
Stellenboch een verder stageproject uit te werken.
Er werd een facebookpagina uitgewerkt waarbij een dagverslag gemaakt werd van de
contacten ter plaatse.
De stages maken deel uit van geïntegreerde proef met verslag.
De voorbereiding voor het vertrek is voor verbetering vatbaar, de werkgroep
Stellenbosch zou hierbij kunnen helpen.
Er werd tevens gevraagd om eventuele subsidies nog dit schooljaar te kunnen
uitbesteden i.p.v. volgend jaar.
Via projecten in het kader van miniondernemingen kunnen bijkomende subsidies
aangevraagd worden – verder te ontwikkelen.
Het zou een pluspunt zijn mochten de mensen die ervaringen hebben in Stellenbosch
op voorhand informatie kunnen geven om een betere voorbereiding te
verwezenlijken.
Het zou ook fijn zijn mochten mensen met de ervaringen die ze opdeden tijdens hun
stage een verder engagement in Dilbeek kunnen uitbouwen.
b. Stellenbosch-stage Artevelde Hogeschool Lucie Feijen
De arbeidsmarkt werd in kaart gebracht van eind januari tot eind juni 2015. Er was een
goede begeleiding ter plaatse.
Via interviews met bedrijven en scholen werd de arbeidsmarkt en bestaande situatie
geanalyseerd.
Een groot probleem is dat jongeren zelf hun lessenpakket samenstellen en hierbij
steevast vakken als wiskunde vermijden. 53% van de jongeren heeft geen diploma of
heeft een diploma zonder wiskunde. Er is echter een grote noodzaak aan wiskundig
geschoolden zoals ingenieurs, boekhouders, managers, professoren.
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Er is tevens een grote noodzaak aan goede Engelse taalopleiding en training in sociale
vaardigheden.
12,3% van de vrouwen stoppen met een schoolopleiding omwille van zwangerschap
tijdens de studies. In veel arme wijken krijgen kinderen geen kans om te studeren
omdat ze de enige kostwinner zijn. Bovendien is het eten in de school en transport
naar de school veelal onbetaalbaar voor mensen uit de arme wijken.
Er werd een grote noodzaak ondervonden om meer gestructureerd te werken.
Sommige projecten werken naast elkaar zonder coördinatie. Het beoogde resultaat
zou veel beter kunnen zijn bij een betere coördinatie.
De apartheid tussen kleurlingen en zwarten en blanken is een diepliggend probleem
dat verder moet aangepakt worden.
Technische scholen werden door ANC afgeschaft met het gevolg dat de gemiddelde
vakman ouder dan 53 jaar is. Er is dringend nood aan technische opleidingen
Het vertrouwen in Geloof en God is heel sterk aanwezig
c. Stand van zaken Stellenbosch niet besproken wegens afwezigheid David
Karel De Ridder, Sofie De Leu, Veronique De Buyst en David Robberechts gaan van
23/11 tot 4/12 naar Stellenbosch om de stedenband verder te onderzoeken. In het
kader van de zustergemeente met Dilbeek vertrekken er van 30 oktober tot 15
november, 50 Dilbekenaren naar Stellenbosch
8. Evaluaties
a. Vijverfestival: De subsidies werden verlaagd en DGD heeft het ingediend project
afgekeurd.
De RIS neemt wel een aanzienlijk deel van de uitgaven op zich.
Het spel dat ontwikkeld werd, werd in het algemeen goed onthaald. De kinderen en ouders
werden bereikt. De sappentrapper in het kinderdorp was een zeer goede
aandachtstrekker.
Het is ook een sterk pluspunt dat de RIS groepen samenwerken aan een bepaald thema,
voor herhaling vatbaar
Er werden oordopjes uitgedeeld maar zou het niet beter zijn om het algemeen
geluidsniveau lager te zetten. De bassen staan reeds lager zodat er minder hinder is voor
de omwonenden.
b. RIS-BBQ: afhankelijk waar je stond of zat, stond de muziek te luid tijden de receptie,
Kennismakingsronde zoals op eerdere BBQ werd gemist en zouden we onder één of
andere vorm toch opnieuw moeten invoeren.
9. Vormingsactiviteit 21/10/2015 – oproep om te komen naar de vorming omtrent
duurzaamheid in projectwerk door Nancy Jaspers
10.Week van de fair trade Dilbeek – Brownies bij deelnemende Bakkers
10/10 – BIB
11/10 – fruitpers
13/10 – film Terra Roja + proeverij voor de film van faitrade producten
17/10 wereldwinkeldag en actie Fairtrade Pajottenland – Zennevalei – zoek de fairtrademand
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11. Diversen
Vluchtelingenproblematiek Via de welzijnscampus komen er 32 plaatsen vrij.
Coördinatie gebeurd door het OCMW
We verwijzen via de RIS website naar vluchtelingenwerk Vlaanderen en het plaatselijk OCMW
Twee nieuwe leden – Mexico – Tamara en Ethiopië Siddartha
Greet Schaumans verlaat het bureau en werd gehuldigd.
Greet stond aan de wieg van de RIS en was 12 jaar voorzitter.
Ze startte samen met Hubert d’Haenens van den Tat, 11.11.11, Oxfam, Wereldwinkel het
manifest op in 1975 om te ijveren voor een subsidie van 0,7%; dit is nog steeds niet behaald
we zitten momenteel op 0,4%

Greet geeft ons de volgende raad:
Het manifest van 1975 was een goede vertrekbasis.
We moeten via educatie en sensibilisering hier en in het zuiden de problematieken
bespreekbaar maken en streven om middelen aan te reiken om deze problemen op te lossen.
We moeten via werkgroepen, scholenband en vijverfestival concrete doelstellingen proberen
te bewerkstelligen.
We moeten tevens oog hebben voor continue vernieuwing ,aangepast aan de continue
verandering in de wereld.
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