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Aanwezig: Anouck Ryckaert (voorzitter GROS Beveren) ––– Ingrid Van Kerckhove 

(ondervoorzitter; ’t Vlot), - Luc Vigoureux (secretaris) –   Lieve Heylen en Annie Suy(OWW 

Beveren) –– Magda Van Ussel en  Rita Verhoeven (vrienden van Senegal) – Monique Van 

Driessche en Marie-Louise De Roeck  (de Kleine Rest) – Lieve  (Dhanwar India) – Paul Van 

Wauwe (’t Vlot)-  Bert Verhulst (wereldsolidariteit) - -– Cecile Hennissen (BD en 

Welzijnszorgl) – Anjes De Coninck (WW Melsele) – Paul Joris (VV Papoea) – Hilde Van 

Haute  (vriendinnen van Zambia) – Dorothy Bosman en Griet Van Remoortle (comité 

“Beveren – Roemenië” Suceava) – Koen Bisschop (Dewesokie) – Lief Maes (Dhanwar) – 

Rita Holvoet (B-Asiel) – Marie-Louise Smet (Klim-op Brazilië) – Koen Bastiaens (Rode Kruis 

Beveren) -   

 

Verontschuldigd: Bart Tindemans (WW Beveren), Ingeborg De Meulemeester  

 

Ingrid heet iedereen welkom in afwachting van Anouck die iets verlaat is. 

 

1. Voorstelling project Train The Trainer 

Fabian Van Hoyweghen stelt via een ppt het project voor waarbij de eerste hulp wordt 

aangeleerd en mensen opgeleid om de eerste hulp te leren geven.  

 

2. Goedkeuring verslagen en agenda: 

Aanpassing dient te gebeuren voor het stoelenproject dat georganiseerd is door 

welzijnszorg.  

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

De agenda voor de huidige vergadering wordt goedgekeurd. 

 

3. Herverkiezing bestuur 

Anouck meldt dat ze zwanger is waarvoor de vergadering haar proficiat wenst en dankt 

voor de traktatie. De zwangerschap is de reden dat ze het voorzitterschap wil stopzetten. 

Ze meldt warme mensen ontmoet te hebben, ervaring heeft opgedaan, zo haar werk 

heeft gevonden. Ze wil als senior de junior-voorzitter begeleiden en de overdracht van 

taken verzorgen. Ingrid, de ondervoorzitter, die samen met Anouck gestart is als 

ondervoorzitter, wil ook de fakkel doorgeven.  

Er worden dus dringend kandidaten gezocht. Mocht je kandidaat zijn of er een kennen, 

kan dit gemeld worden op GROS@beveren.be.  

Indien geen kandidaat gevonden wordt, zal Luc ad interim de opdracht opnemen. 

 

4. Verhuur i.k.v. GROS 

Vraag is hoe verenigingen de zaal kunnen huren i.k.v. GROS; welke werkwijze dient 

gevolgd hiertoe. 

V   Gemeentelijke Raad voor 

OntwikkelingsSamenwerking 

secretariaat: pa Stationsstraat 2 - 9120 Beveren  

T :  03 750 17 71  -  F :  03 750 15 26  -  E :  GROS@beveren.be  
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 17/3 Broederlijk Delen wil voor de komst van Maria Dolores Marroquin uit Guatemala 

de mediazaal van TV gebruiken.  

 Rikolto wil de Boerenpoort huren op 26/5 

De aanvraag dient te gebeuren via Luc Vigoureux. Op de uitnodiging dient vermeld dat 

het in samenwerking is met GROS en moet het logo worden opgenomen. Indien er 

gevraagd wordt naar een receptie moet Luc steeds een collegenota opmaken en moet 

dit worden voorgelegd.  

 

5. Reizende tentoonstelling in bib van 2 t.e.m. 24 april  

Deze tentoonstelling zet ontwikkelingssamenwerking in de kijker. Er zullen verschillende 

zuilen worden opgesteld (logistieke steun wordt verleend door de gemeente). Er zal één 

zuil zijn voor de ontwikkelingssamenwerking van Beveren. Hiervoor kan iedere 

lidorganisatie een poster bezorgen aan Luc. Het formaat zal door Luc nog worden 

meegedeeld. Via de GROS wordt ook de verzekering voor deze tentoonstelling 

afgesloten.  

  

6. 11.11.11 Beveren en Kieldrecht 

Via etentjes, giften, chocolade is € 10249 ingezameld. Beveren is een topgemeente voor 

11.11.11.  

Door omstandigheden zijn er nog truffels over. Deze worden op het einde van de 

vergadering nog onder de leden verkocht.  

Anouck zit in de focusgroep voor de nieuwe campagne van 11.11.11 en zal de info dus 

uit eerste hand kunnen bezorgen. 

 

7. Sensibilisering FT op sportdag personeel gemeente Beveren 

In het kader van de nieuwe eisen voor FT-gemeente wordt gevraagd een actie voor het 

gemeentepersoneel te organiseren. Op 7 juni 2019 kan dit op de sportdag van de 

gemeente. Luc wil trekker zijn voor de organisatie. Het is de bedoeling om de 

deelnemers een FT-product aan te bieden: limonade, chocolade, fruitsap, … bij de start 

van de dag. Het nodige  bedrag wordt begroot op € 850. De vergadering geeft de 

goedkeuring. 

 

8. GROS-act op Beverse Feesten 

Luc stelt voor, om zoals vroeger, een act te organiseren door GROS. Luc kent de groep 

Djembé Kabibye: muzikanten op stelten en vuurspuwers. Zij treden 4 x 30’ op in de loop 

van 4 uren. De vergadering is akkoord de groep (met 6 spelers) uit te nodigen op 

vrijdagavond (€ 2250 + 150 verplaatsing + 9%btw). Vanuit WW Beveren wordt gevraagd 

dat deze act zeker de WW meermaals aandoet.  

Deze act helpt GROS naambekendheid te geven omdat de GROS wordt opgenomen in 

het programmaboekje, op de affiche, bij de persconferentie.  

 

9. ’t Vlot: samenwerking met erfgoed en Mongolië 

Paul werkt aan en project waarbij er een samenwerking is met de gemeente, de 

erfgoeddienst en de ambassade van Mongolië. Het is de bedoeling te werken naar een 

activiteit in Boerenpoort in maart-april 2020. Hierbij zullen scholen, academie betrokken 

worden. ER zullen workshops, een tentoonstelling, lezingen, … gehouden worden. 

Tegen de vergadering van mei zullen meer gegevens bekend zijn. 

Aan GROS wordt gevraagd om de naam hieronder te zetten. De vergadering is akkoord. 

 

10. Oxfamcaravan 
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In een vorige vergadering is de AV akkoord gegaan om mee het dossier hiervoor in te 

dienen. De caravan zal kunnen gebruikt worden om ontwikkelingssamenwerking meer in 

de kijker te zetten bv. op de Beverse Feesten. Oxfam zorgt voor de logistieke 

ondersteuning.  

Kan er vanuit de GROS ook financiële ondersteuning? De vergadering is akkoord € 500 

hieraan te besteden.  

 

11. Opvolging projectsubsidies  

 Aan het project Nepal is € 500 toegekend omwille van het zwak dossier. In het 

gesprek over het project blijkt het een waardevol project voor weeskinderen. De 

gebrekkige kennis van het Nederlands is een euvel voor het indienen van het 

project. 

 Om de taalproblemen te vermijden zal het document voor de projectaanvraag 

vertaald worden in het Engels, Frans, Spaans. De vertalingen zullen tegen de 

volgende vergadering klaar zijn.  

 

 

12. Varia en goed nieuws 

 Vrienden van Senegal vertrekken op 14 maart 2019 terug naar Senegal en 

bezoeken er de projecten. 

 Klim-Op Brazilië 

- Bloemenverkoop ten bate Klim-op Brazilië op 30 maart 

- Ontbijt Klim-Op Brazilië op 15 en 16 juni 

- Benefietconcert in kerk van Zwijndrecht op 21 september 

 Vriendinnen van Zambia maakt reclame voor de zesde ‘Dag van de 4de Pijler’ op 
zaterdag 2 maart van 9u30 tot 16u00 in het Vlaams Parlement in Brussel. Dit is 
een inspirerende dag vol info workshops, ontmoetingen en uitwisseling met 
andere projecten. 

 Broederlijk Delen: Op 17 maart geeft  Maria Dolores Marroquin op uitnodiging van 
Broederlijk Delen  een lezing  om 15 u geeft in de mediazaal van CC Ter Vesten. 
Maria  Dolores  Marroquin is een 'getuige'  en vrouwenactiviste die in  Guatemala 
werkt voor een organisatie op nationaal niveau. Daarnaast is zij  ook plaatselijk 
bezig rond alternatieve landbouw en ecologie. Zij spreekt over recht op grond, 
waterverbruik, ecologische landbouw en nieuwe projecten rond zorg. 

 Dhanwar: Er werden 1469 ontbijt pakketten verkocht ten voordele van het project 

Junglekids  

 Kleine Rest: Het is moeilijk om extra vrijwilligers voor de winkel in de 

Kloosterstraat aan te trekken. Er is heel veel werk, zeker bij de seizoen wissel. 

 Wereldwinkel Melsele : Vrijwilligers van Wereldwinkel Melsele gaan op 

teambuilding. Er is een uitstap gevolgd door een maaltijd. 

 Dewesoki : Er is in Kieldrecht een ontbijt voor Broederlijk Delen op zondag 31 

maart om 9.30 u. 

 Wereldwinkel  Beveren: De Oxfam Caravan ("OxVan") die  per provincie gepland 

wordt, werd eerder tijdens de vergadering besproken. 

 Vrienden voor Papoea:  De zwemmarathon in Lago De Meerminnen  van 24 

november 2018 is succesvol afgerond. De opbrengst van de actie samen met 

Wereldwinkel Beveren, Vrienden van Senegal , Vriendinnen van Zambia werd 

meegedeeld aan de deelnemers.  

Op 7 april 2019 gaat van  12 u tot 16 u de infodag met het traditionele Tafelen 

voor Papoea door in de Feestzalen Olympia (aan het station in Beveren).  
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Er werd in Papoea verder geïnvesteerd in  het proefstation voor de 

chocoladeverwerking.  Het pikinini-project voor de ondersteuning van leerlingen is 

terug opgestart . 

 ’ T Vlot : ’T Vlot  vestigt de aandacht op het artikel dat  in het laatste nummer van 

Tertio  verschenen is  over Pater Vincent Van Vossel (86 jaar).  In dat artikel 

getuigt Pater Vincent Van Vossel  over het Centre  voor Eastern Studies in 

Bagdad, waar alle christelijke denominaties in het Oosten samenwerken en waar 

hij studieprefect is. 

 Rode Kruis: Een  lesgever in Eerste hulp uit Beveren helpt, samen met een 

collega uit een andere afdeling,  het Rode Kruis in Mozambique om meer 

opleidingen eerste hulp te organiseren en de kwaliteit van opleidingen te 

verbeteren.  Zo leidt hij tijdens het Paasverlof Mozambique trainers in Eerste hulp 

op,  die op hun beurt meer dan 2.000 mensen zullen opleiden in eerste hulp. 

 

De volgende vergadering is gepland op 22 mei. 

 

 (verslaggever Lieve Heylen/ Luc Vigoureux) 


