JAARVERSLAG 2017
Missie
Wij willen een samenleving waarin de mens en de planeet centraal staan.
Wij willen een economie die gericht is op de echte noden van alle mensen, in
respect voor de natuur.
Wij willen meer verdraagzaamheid, meer vriendelijkheid, meer
medemenselijkheid. Wij willen een maatschappij waarin bewust leven,
vrijheid, verantwoordelijkheid, participatie en kunst meer aan bod komen.
Wij willen een transitie op alle levensdomeinen, lokaal, regionaal en
mondiaal. Wij willen een alternatieve levensstijl aanreiken. Dit alles willen
wij samenbrengen in een ontmoetingshuis.

Projecten en acties

1. Voedselteam
Vaststellingen

Er waren 50 vrijdagen dat er pakketten geleverd werden. In totaal waren er 299
pakketten wat het gemiddelde op 6 pakketten/week brengt.
In de periode april-mei was het hoogtepunt (10 à 12 pakketten/week).
Tijdens de zomermaanden daalde het aantal (2à4 pakketten/week).
De permanentie werd verzorgd door een poule van een 8-tal vrijwilligers.
Ons ‘ledenaantal’ steeg tot 40 leden :
– waarvan 10 mensen zich enkel aanmeldden bij Hartenboer maar zich nooit
inlogden.
– waarvan 20 personen minstens 1 keer een bestelling plaatsten
– waarvan 2 mensen de groep officieel hebben verlaten
Er werd promotie gevoerd:
– op een repair café (april);
– op het dorpsfeest (mei)
We organiseerden in september een infoavond ‘Weet wat je eet’ i.s.m.
Voedselteams vzw (Bart Thoelen) in Gruitrode. Er kwamen een 15-tal mensen
opdagen.
In september brachten een 12-tal mensen een geslaagd bezoek aan
Catharinadal in Hamont-Achel, een van de leveranciers van Hartenboer.
De samenwerking met De Mans verloopt goed.
Evaluatie

Na een' vliegende' start zijn we in de zomer wat stil gevallen, maar
duurzaamheid en verandering groeit beter traag en constant.
Door onze andere activiteiten (en een fusie met Opglabbeek) brengen we
hopelijk meer mensen in contact met het voedselteam en kan dit resulteren in
meer gebruikers.
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2. Repair Cafés

Op 18/02, 15/04, 4/11 en 2/12/2017 hebben we een Repair Café georganiseerd. De eerste in
Buurthuis Wijshagen, de andere in ’t Heem te Meeuwen.
Standard waren er de herstellingen van kleding, van electro-mekaniek, van fietsen. Er was
ook telkens een weggeefhoek en een cafetaria met dranken aan sociale prijzen. Elk Repair
Café werd gevolgd door een volkskeuken waar 40 tot 60 gasten waren.
Volgende gasten waren er met een eigen stand :


Velt Opglabbeek met plantenruil en documentatie



Compostmeesters Meeuwen-Gruitrode met infostand



Voedselteam Meeuwen-Gruitrode met info- en promotiestand



Noord-Zuidgroep Meeuwen-Gruitrode bij de opstart van de 11-11-11-actie,
gevolgd door een film “Samba” rond het campagnethema ‘Migratie’.



Workshop “Inspiratiekoken” gebracht door Velt.

Vaststellingen :
 Er waren telkens een 50-100 tal bezoekers : mensen voor herstellingen, maar ook
nieuwsgierigen, sympathisanten en mensen die even een praatje in het cafetaria
komen maken.
 De bezoekers waren deels dezelfde mensen, telkens toch ook anderen. Een hoog
percentage mensen van middelbare leeftijd en ouderen. Relatief weinig jonge
mensen met kinderen.
 Het aantal aanvragen voor herstellingen schommelde van 30 tot 50. In circa de helft
van de vragen was herstelling mogelijk.
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De weggeefhoek had een groeiend succes. Er was meer aanbreng van bruikbare
producten dan overnemers.

 De volkskeuken was telkens succesvol : 40 tot 60 gasten. Goede kookteams en
variatie met vegetarische en niet vegetarische menu’s. Voor sommigen een eerste
kennismaking met een vegetarische maaltijd. Producten worden zoveel als mogelijk
bij bio-producenten aangekocht.
 De verenigingen die te gast waren in onze Repair Cafés voelden zich goed in het
geheel en hebben het gebeuren volledig meegemaakt.
 Het geheel kon telkens gebeuren door de medewerking van 25-30 vrijwilligers.
 Financieel hebben we , de 500 euro provinciale subsidie ingerekend, 489 euro
overgehouden. Hierin zitten de 334 euro giften begrepen.

Evaluatie
 De Repair Cafés zijn onverhoopt een groot succes geworden, zowel naar de
kerndoelstelling om producten een langer leven te geven, als wel om elementen van
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een andere levensstijl te promoten (andere voeding, grotere solidariteit,
ontmoetingsgebeuren, …).
 De volkskeuken sluit perfect aan bij het gebeuren. Het schept telkens een sfeer van
samenhorigheid. Het is ook een oefenen in het gebruik van seizoensgebonden
groenten en het vertrouwd geraken met vegetarische gerechten.
 Door het uitnodigen van gastverenigingen wordt het draagvlak van het
transitiegebeuren verbreed.


’t Heem is een goede locatie met ruime mogelijkheden.

 De investering in promotie en bekendmaking van de R.C. heeft zijn effect gehad. Toch
blijft het een zoeken om de beste formules te vinden.
 Financieel is het een positief resultaat.
 De relatie hersteller-klant kreeg de nodige aandacht, maar moet in de focus blijven.
 Er zijn nog verbeterpunten in de voorbereiding en de organisatie van de verschillende
elementen. Een goed draaiboek, een algemene coördinatie en verantwoordelijke
voor de verschillende delen zijn noodzakelijk.
 6 R.C.’s per jaar is nog net haalbaar. Indien we er meer willen moet het team en de
vrijwilligersploeg uitgebreid worden.
 R.C. ’s in Opglabbeek is voor de toekomst een optie doch veronderstelt initiatief en
werkkracht van uit Opglabbeek.
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3. Samentuinen

Na een moeizame zoektocht naar een geschikt perceel is in het najaar een doorbraak
gekomen om dit project op te starten.
Het gemeentebestuur heeft een perceel van 25 aren in de Vredestraat in bruikleen gegeven.
Er is een subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij en hierop is een
goedkeuring gekomen voor een bedrag van max. 15.000 euro.
Er werd ons een container geschonken die als bergplaats ingericht is.
Inmiddels zijn er 9 kandidaat-tuiniers die in het voorjaar 2018 een perceel als groentetuin
gaan bewerken. Eén vereniging gaat een perceel bewinnen en een viertal gaan enkele
stukken gezamenlijk bewinnen.

Evaluatie
 Door de volgehouden inzet van enkele teamleden is dit project tot leven gekomen.
 Zowel naar inhoud (lokaal, sociaal en milieuvriendelijk) als naar uitstraling is dit
project zeer waardevol.
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4. Ontmoetingshuis

Noodzaak
De zoektocht naar een ontmoetingshuis was de rechtstreekse aanleiding om personen en
verenigingen die rond solidariteit en duurzaamheid wilden werken samen te brengen.
Hieruit ontstond vzw De Tandem.
Dit ontmoetingshuis als trefpunt en uitstalraam van wat aan transitie leeft blijft een must en
een wensdroom.

Zoektocht
De zoektocht naar een geschikte locatie voor dit ontmoetingshuis heeft nog geen concreet
resultaat opgeleverd.
Volgende locaties zijn in overweging genomen :


Lokalen van de Middenschool Meeuwen : gaan door het lager onderwijs in
gebruik genomen worden.



Kerk van Plockroy : uit het centrum, noodzakelijke herstellingswerken aan dak en
vloer; behoort aan kerkfabriek Wijshagen.



Pastorie van Wijshagen : uit het centrum, behoort aan de gemeente.



Hoogstraat 34 : privé-eigendom; is normale huur betaalbaar betaalbaar ?



Pastorie Gruitrode : ligt in centrum van Oudsbergen, biedt veel mogelijkheden
(kleine en grote ruimten, keuken, parkeergelegenheid er naast) behoort aan de
gemeente; vraag is gesteld.



Gaan nog geschikte lokalen vrijkomen met de fusie naar Oudsbergen ?

Actieplan

 Het is nodig om dat de verschillende mogelijkheden verder onderzocht worden en
dat met de eigenaars contact genomen wordt om tot een verantwoorde keuze te
kunnen komen.

 Het is nodig om een programmatie- en uitbatingsplan op te maken. Welke
activiteiten willen wij er organiseren ? Welk budget is nodig voor welke uitgaven
?Welke partijen zijn bereid hierin mee te gaan ?
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 Een beperkte werkgroep moet dit project op zich nemen.

5. Administratie en financiën
Administratie
Sinds 6 februari 2017 hebben we het statuut van een vzw.
De administratie van vzw De Tandem zit verspreid bij de verschillende leden.
Er is een opdeling naar de deelprojecten toe : voedselteam, Repair Café, Samentuinen,
Ontmoetingshuis, algemene werking vzw.
Er is ook een opdeling naar algemene functies toe : website, facebook, promotie en
vertegenwoordiging.
Het was een zoektocht van wie voor wat verantwoordelijk was. Toch is het door de goodwill
van allen behoorlijk goed blijven functioneren. Gaandeweg komt er meer duidelijkheid wie
wat doet.
We zijn erkend door de Cultuurraad van Meeuwen-Gruitrode.

Financiën
Er is een gezonde financiële toestand. De inkomsten uit de deelprojecten en de bekomen
subsidies dekken de uitgaven voor onze werking.

6. Globale evaluatie en vooruitzichten
 Vzw De Tandem heeft in zijn eerste jaar een “boom” gekend. De 4 Repair Cafés
hebben veel energie gevraagd en hebben een grote weerslag naar het grote publiek
gekend. Dit zet zich verder in 2018.
 Samenwerking met andere partners die rond Solidariteit en Duurzaamheid actief zijn,
waren veelzijdig en positief. Het is een win-win systeem wat het draagvlak van onze
missie en doelstellingen vergroot. Moet zeker een aandacht- en werkpunt blijven.
 De zoektocht en het op stapel zetten van het project Samentuinen heeft veel energie
en doorzetting gevergd doch dient zich nu aan als een project waarin Solidariteit en
Duurzaamheid zichtbaar en reëel naar voren komen.
 De zoektocht naar een ontmoetingshuis heeft nog geen resultaat gebracht. Toch
blijft dit een kans om onze missie blijvend en zichtbaar te maken. Een werkgroep gaat
hier over intensief werken.
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 De bestuursploeg is aan uitbreiding toe, zeker met de fusie naar Oudsbergen toe. We
kijken naar nieuwe krachten uit.
 De verruiming van ons werkgebied naar Opglabbeek dient zich aan. Er zijn al eerste
contacten; in 2018 moet dit onder de aandacht blijven.
 Onze interne organisatie kan nog verbeterd worden. Hiertoe zijn aanzetten bezig.
 Financieel hebben we gelukkig nog geen grote zorgen.

 Het was plezant samen te werken met verschillende kwaliteiten en accenten van
mensen en verenigingen, met kleine ontgoochelingen maar meer nog met grote
openbaringen. Er is leven, er is groei, in overtuiging, in vrijheid en in blijheid !

Meeuwen-Gruitrode, 2 april 2018

Goed om te weten
Vzw De Tandem, basisbeweging voor een duurzame, solidaire en liefdevolle samenleving

Zetel van de vzw : Beemdstraat 60, 3670 Meeuwen-Gruitrode
Oprichtingsdatum : 6 februari 2017
Ondernemersnummer : 0671.587.022
Bankrekening : BE48 9731 7197 0627
E-mailadres : info@vzwdetandem.be
Facebook : VZW DE TANDEM MEEUWEN-GRUITRODE
Website : www.vzwdetandem.be
Werkende leden :
Ceyssens Jos, , jos@vzwdetandem.be
Ceyssens Veerle, veerle@vzwdetandem.be
Colaers Erik, erik@vzwdetandem.be
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Symons Johan, Johan@vzwdetandem.be
Van Moer Jan, , jan@vzwdetandem.be
Niet werkende leden :
Koen Rijks, koen@vzwdetandem.be
Meyers Guillaume, chatalf.2@hotmail.com
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