Algemene vergadering 28 september
Aanwezig: Marlies Geeurickx, Els Houttave (Grenzeloos Milieu), Guido Van Lierde (Broederlijk Delen),
Magda Coeckelberghs (Bagaya Kapelle), Kris Goven (Missio), Chris Vanderdeelen (Missio), Karel De
Ridder (schepen), Jos Peeters (Sem Terra Bodegem), Hélène Rondou (Kurukshetra), Roger Wilmaers
(Siddartha), Pieter Geeurickx (Amnesty International), Jan Margot (Amoreira), Piet Walravens
(Projecten Stellenbosch), Reginald Schaumans (voorzitter) en David Robberechts (dienst welzijn en
preventie)
Verontschuldigd: Mieke Margot (Amoreira), Ann Becqué (ADR-Dilbeek), Hans Lissens, Régine De
Brabandere, Stijn Desmet (Humasol), Greta Desmijter (Memisa), Veerle Olbrecht (C-re-Aid), Jos
Candel (C-re-Aid) en Rita Leuckx (Savio voor Bangui)
1. Verwelkoming – verontschuldigingen
2. verslag van 08/06/2016 werd goedgekeurd
3. Mededelingen bureau
- Sensibilisatiesubsidie aan Karla Claus werd goedgekeurd. Zij zal vrijwilligerswerk doen in een
schoolproject in Zuid-Madagscar waar ze zal les geven en zal helpen in de keuken. Zij ontvangt
een sensibilisatiesubsidie van €100. In ruil zal zij een artikel opmaken en kan zij gevraagd worden
om meer uitleg te geven aan de AV.
- De Filmbus kreeg een rode kaart voor problemen aan de remmen. De kosten werden geraamd
op 1.500€. Gezien de Filmbus break-even draait adviseerde het bureau om de werken te laten
uitvoeren.
- Engagementsverklaring ‘Global goals, local focus’. RIS adviseert het gemeentebestuur om deze
verklaring te ondertekenen;
- vzw Vrede vroeg de gemeente om Vredesvlaggen uit te hangen op de Internationale Dag van de
Vrede. RIS kocht vlaggen aan en adviseerde het gemeentebestuur om de vlaggen uit te hangen.
- 12 oktober van 19u-21u30 Netwerksessie Think global act local.
- Ronde tafel adviesraden: 2 avonden, op 10 oktober en op 9 november van 18u tot 20u30 in het
Provinciehuis van Leuven.

4. Getuigenis: Marlies Geeurickx – vrijwilligerswerk in Oeganda.
Marlies G. liep gedurende een maand stage bij het Nothern Uganda Village Health Outreach
Project, NUV-HOP2016, in Gulu. De regio werd er getroffen door een burgeroorlog sinds 1987.
De laatste 10 jaar is de situatie er stabiel, maar de bevolking is er enorm achtergesteld.
Gedurende 2 maanden nam Marlies deel aan de dag verzorging van patiënten .
Het NUV-HOP probeert met 50 studenten consultaties te doen. Nadien kunnen de patiënten
doorverwezen worden voor bepaalde screeningtest. Naast de dag verzorging werden er ook
huisbezoeken uitgevoerd om te praten over allerlei gezondheidsproblemen. Een ander team ging
naar de scholen. Via de gezondheidsbabbels kon er met de lokale bevolking meer in dialoog
gegaan worden rond gezinsplanning, HIV, hepatitis, malaria, besnijdenis, hygiëne,…
De presentatie over het vrijwilligerswerk van Marlies kan je terugvinden op de website
www.risdilbeek.be

5. Lange Termijn Evaluatie: (zie bijlage)
a. Overlopen van grote lijnen van het rapport.
- Raad voor Lokale economie, Milieuraad en RIS bespreken volgende week
voor de eerste keer een gemeenschappelijke werking.
- Verwachting aangesloten verenigingen:
 Eenvoudige PowerPoint met het jaarprogramma, die ter beschikking
staat voor de verenigingen
 1x per jaar een artikel aanmaken vanuit RIS dat de leden kunnen
opnemen in eigen publicatie of via eigen kanalen
 Iedere vertegenwoordiger brengt jaarlijks eens een nieuweling mee:
een sympathisant of een lid van het bestuur
 Actief gebruik van de Filmbus
 RIS display kan gebruikt worden
 Afzonderlijk logo: lid van de RIS
-

SDG’s
Conclusie:
 Focus 12-30 jarigen
 Werk aan actieve links met verenigingen en adviesraden
 Info over leraars zonder grenzen verspreiden naar de scholen.
 AEF+ vragen om te getuigen bij de RIS – Els Houttave
 MOOOV: verhogen opkomst per film. Andere adviesraden hier
nauwer bij betrekken. Ook nagaan hoe we de muziekacademie gaan
betrekken.
 Fairtrade loopt goed = de komende 4 jaren in orde.
 Winkels en horecazaken = in orde
 Dbase reorganiseren. Wordt ook al aan gewerkt.
 Jaarprogramma communiceren
 Visibiliteit verhogen

b. Goedkeuring
- Vraag Vijverfestival: de tenten stonden vol met kinderen maar ouders
konden niet meer bereikt worden.
- AV aankondigen in het informatieblad
+ persbericht versturen op de dag dat een vrijwilliger vertrekt
Journalisten vragen om een interview te doen en vragen aan vrijwilliger
om RIS te vermelden.
- Verslag wordt goedgekeurd.
6. ’t Zuiden Zindert Feest 2016: evaluatie
- Sommige mensen maken een ommetje rond de stand uit schrik om
aangesproken te worden. Sensibilisatie is niet vanzelfsprekend.

-

Een petitie om te vragen dat onze verenigingen gesteund worden. Of ‘sta
je achter de SDG’s?’
Spelen spelen uit de landen waar we actief zijn.
Plein van ontwikkelingssamenwerking creëren, andere opstelling van de
tenten
Opstartvergadering organiseren

7. Fair Trade Week
-

Broodzakken, flyers,…
Overlopen programma: stand voor de film, ontbijt gemeentepersoneel,
ontbijt bib, kookboek, fruitpers, opendeurdag wereldwinkel, … zie folder.

8. Mooov doorheen het jaar
- Elke maand een film, eerste film: 118 personen
- Nieuwe strookjes – MOOOV filmfestival data vermelden
- Trailer uitwerken
- Dinsdag overleg met Westrand over animatie
9. Vormingsactiviteit 19/10/2016 – activiteit werd verdaagd
- Provincie is op zoek naar een trainer.
10. Diversen
-

-

-

-

Scholenband Don Boscoschool (Groot-Bijgaarden) – Stellenzicht
(Stellenbosch): momenteel zijn er 6 leerlingen en 2 leerkrachten op bezoek
bij Don Bosco. Op 24/10 is er een vergadering over de scholenband. Ook
nog vraag gericht naar de gemeentelijke scholen. + aanwezigheid
overkoepelend directie scholengemeenschap. Samenwerking met
Odisee/Parnas komt moeilijk op gang.
RIS bbq: plezant, leuke en gezellige avond. Spel met kleurkaartjes is niet
echt opgestart. Aantal inschrijvingen: , akoestiek in die zaal was niet zo
goed.
11.11.11. Bagaya-Kapelle en Sem Terra doen ook een actie tvv van de
campagne: ontbijt en maaltijd aan huis (12/11). Solidariteitsmaaltijd in
Treeske. Alle info te vinden in infoblad.
Els vertrekt voor 2 maanden naar Indonesië
Volgende AV gaat door op 14 december om 20u

