Noodhulp

Trekkersgroep Fair Trade
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Meer info over de GROS?
voorzitter: Geert Debeerst

Inleefreizen en jongerenstages
Jongeren van Brecht (tot 30 jaar), die deelnemen aan
een inleefreis of een stage volgen in het Zuiden, doen
ervaringen op die zij, eens terug in België, kunnen
omzetten in een engagement in sociale organisaties.
Het bestuur van Brecht wil deze jongeren financieel
ondersteunen.

geert@debeerst.be
secretaris: Kris Van Dijck
kris.vandijck@brecht.be (dienst welzijn)
schepen ontwikkelingswerking: Jos Matheeussen
jos.matheeussen@brecht.be

www.brecht.be/gros

Samen werken aan
watervoorzieningen,
kwaliteitsvol onderwijs,
kinderwelzijn,
tewerkstelling van vrouwen,
gezondheid, …
duurzame welvaart en welzijn in
het Zuiden!

De GROS streeft naar
rechtvaardige Noord-Zuid
verhoudingen

Met het ondersteunen van de adviesraad wil de
gemeente haar verantwoordelijkheid opnemen
voor de derdewereldproblematiek.
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De GROS heeft als doel:

In het noorden van Laos werkt Anna Schooffs samen met

opleiding en vorming.

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.

Een project in Togo (Kokou Tona) is vertegenwoordigd door

Pater Damen heeft reeds tal van sociale projecten

Lieve Vermeiren en heeft als doel bij te dragen aan de

opgezet in Brazilië. Recent verzorgde hij een nieuwbouw

financiering van kwaliteitsvol onderwijs. Eveneens in Togo

als ‘sociaalfamiliaal centrum voor de gezondheid van het

zorgt Issa Barboza in Lomé voor de uitbouw van een

kind’ waarin op medisch en familiaal vlak bijstand en

bibliotheek in een publieke basisschool.

oriëntatie verschaft wordt aan de armste kinderen van
Botelhos.
Met de subsidie
werd een
gemotoriseerde
Extra leslokalen
worden gebouwd om
nog meer kinderen
volwaardig onderwijs
te laten volgen.

rolstoel aangekocht
voor een zwaar
gehandicapte
jongen.

