
Samen werken aan 

watervoorzieningen, 

kwaliteitsvol onderwijs, 

kinderwelzijn,  

tewerkstelling van vrouwen, 

gezondheid, … 

duurzame welvaart en welzijn in 

het Zuiden! 

Meer info over de GROS? 

voorzitter: Geert Debeerst  

geert@debeerst.be  

secretaris: Kris Van Dijck  

kris.vandijck@brecht.be (dienst welzijn) 

schepen ontwikkelingswerking: Jos Matheeussen  

jos.matheeussen@brecht.be  

GROS  
Gemeentelijke Raad voor 
OntwikkelingsSamenwerking 

Noodhulp 

De GROS adviseert het bestuur financiële 

noodhulp te verlenen aan oorlogsgebieden en 

landen die getroffen worden door wereldrampen (hulp 

aan Syrië, Burundi, Haïti, 12.12 Tsunami, …). 

 

Gastgezinnen en Noordwerking  

Aan elk Brechts gastgezin voor buitenlandse 

kansarme kinderen en jongeren (om 

humanitaire- of gezondheidsredenen), wordt door het 

bestuur een toelage toegekend. Per overnachting, 

ongeacht het aantal kinderen, ontvangt men 10 euro, 

met een max. van 150 euro per jaar. Het 

gemeentebestuur subsidieert verenigingen of scholen 

die in Brecht educatieve en sensibiliserende 

activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking 

organiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pater Damen heeft reeds tal van sociale projecten 

opgezet in Brazilië. Recent verzorgde hij een 

nieuwbouw als ‘sociaalfamiliaal centrum voor de 

gezondheid van het kind’ waarin op medisch en 

familiaal vlak bijstand en oriëntatie verschaft wordt aan 

de armste kinderen van Botelhos. 

 

Met de subsidie werd een  

gemotoriseerde rolstoel  

aangekocht voor een  

zwaar gehandicapte 

jongen.  

Trekkersgroep Fair Trade  

Als Fairtrade gemeente kan Brecht rekenen op enkele 

enthousiaste vrijwilligers die eerlijke handel op de 

agenda zetten en zorgen voor continuïteit na het 

behalen van de titel in 2008.  

Fairtrade is een ontwikkelingsmechanisme. De 

kleine boer in het Zuiden kan door toe te treden tot het 

Fairtradesysteem een eerlijke prijs krijgen voor zijn 

producten en het heft zelf in handen nemen om uit de 

spiraal van armoede te geraken. Ook hier bij ons 

in het Noorden wordt de lokale consumptie en 

productie van duurzame voedingsproducten 

gepromoot.  

Onze trekkersgroep wil de inwoners van Brecht 

sensibiliseren over Fairtrade en laat hen kennis 

maken met het ruime aanbod van (h)eerlijke 

producten. Denk aan de biomarkt, Week van de 

Smaak / ‘de burgemeester kookt’, Fairlicious, 

(h)eerlijke paaseitjes en hapjes tijdens o.a. 

filmvoorstellingen, ...  

  

In de Ecowijzer vindt u als 

consument tips en verkooppunten  

over en van lokale,  

biologische, eerlijke en  

duurzame producten.  

 

    



Met het ondersteunen van de adviesraad wil de 

gemeente haar verantwoordelijkheid opnemen 

voor de derdewereldproblematiek. 

 

Iedereen met een hart voor het Zuiden kan lid worden 

van de GROS. Enkele Brechtse vrijwilligers hebben een 

project in Brazilië, Loas, Vietnam of Afrika, waarvan een 

familielid of vriend zetelt in de adviesraad. Deze 

buitenlandse projecten worden financieel gesteund door 

de gemeente, op advies van de GROS. Maar ook 

verenigingen zoals het Rode Kruis, Ziekenzorg, 11.11.11. 

en Oxfam Wereldwinkel nemen deel aan de vergaderingen.  

 

Projecten  

Jef Floren (geboren in Sint Lenaarts) werkt in Noord Oost 

Brazilië. Watervoorziening via het opvangen van regenwater 

in reservoirs en het voorzien van kindercrèches zijn 

realisaties van zijn projecten.  

 

 

 

 

 

Een project in Togo (Kokou Tona) is vertegenwoordigd door 

Lieve Vermeiren en heeft als doel bij te dragen aan de 

financiering van kwaliteitsvol onderwijs. Eveneens in Togo 

zorgt Issa Barboza in Lomé voor de uitbouw van een 

bibliotheek in een publieke basisschool.  

 

In het noorden van Laos werkt Anna Schooffs samen met 

de vereniging voor duurzaam en natuurlijk imkeren 

‘Oudomxay’. 

Om vrouwen een volwaardige  

plaats te geven binnen de  

vereniging, worden  

strategieën ontwikkeld voor het  

het imkeren van nieuwe bijtjes. 

 

Toon Poffyn steunt vanuit België het project 

‘4kidsinvietnam’. Doel is kinderen uit de vicieuze cirkel 

van armoede te helpen door het onderwijs inhoudelijk en 

qua infrastructuur te verbeteren. Samen met de steun van 

enkele scholen, waaronder de Leonardusschool in Sint-

Lenaarts, kon de organisatie starten met de bouw van 

hun tweede schooltje. 

 

 

 

 

 

 

 

Het project Rosa dos Ventos ondersteunt het Centrum 

voor Kinderwelzijn in Brazilië. Integrale opvoeding, 

huisbezoeken en gemeenschapsvorming zijn de 

kernopdrachten van mevrouw Rosa Vos. Jonge moeders 

zijn de belangrijkste doelgroep.  

 

Ontmoetingsruimte  

wordt gebouwd 

voor kinderen en  

jongeren om hun  

leefwereld te  

verbeteren d.m.v.  

opleiding en vorming. 

De GROS streeft naar 
rechtvaardige Noord-Zuid 
verhoudingen  

De GROS heeft als doel: 

- samen met het gemeentebestuur een 

beleidsvisie te ontwikkelen inzake 

ontwikkelingssamenwerking, hierbij opterend 

als inspraak- en adviesorgaan;  

- helpen bij de uitvoering van dit gemeentelijk 

beleid: 

o sensibiliseren van de overheid en de bevolking 

van Brecht; 

o het steunen van projecten en personen actief in 

ontwikkelingslanden; 

o een beleid voeren naar de binnenlandse 

problematiek die samenhangt met de 

ontwikkelingssamenwerking zoals o.m. migratie, 

eerlijke handel, duurzame ontwikkeling,  …  

- de coördinatie bevorderen tussen groepen 

en verenigingen binnen de gemeente die een 

Noord-Zuidwerking opzetten.  

 

De betrokkenheid van de Brechtse 

bevolking bij de Noord-Zuidproblematiek 

verhogen. Het verbeteren van de 

levensomstandigheden in het Zuiden. 

Het zoeken naar oplossingen om de 

kloof tussen Noord en Zuid te dichten.  

Extra leslokalen 

worden gebouwd om 

nog meer kinderen 

volwaardig onderwijs 

te laten volgen.  


