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  Middelkerke  

 

Verslag Noord-Zuidcomité    zaterdag, 04 februari 2017    NZ/201- 

 

Aanwezig: F. Ampe-Duron, schepen; 
 
C. Verbeeke, voorzitter; 
 
E. Blomme, secretaris; 
 
W. Vandenberghe, ambtenaar; 
 
A. Goudsmedt, J. Leblanc, N. Dobbelaere, G. Van Der Kelen , T. Vandenabeele, leden; 
 
M. Luyssen, M. Buts , plaatsvervangende leden; 

Verontschuldigd:  H. Clybouw, E. Colyn, L. Sonneville, N. Simoen, G. Soete, S. Delys, leden; 
 
J. Adusei Owusu, A. Keters, S. Kuppens, W. Caron , plaatsvervangende leden; 

 

 

 

 
1. Welkom door de schepen en onze voorzitter  

- We worden verwelkomd door onze voorzitter Christine Verbeeke: zij wenst ook iedereen een 
mooi jaar, vol gezondheid. Zij vraagt om blijvende aandacht te hebben voor fairtrade. Ook blikt 
zij nog eens terug op vorig jaar, en wat de toekomst zal brengen. Christine dankt ook onze 
schepen voor de mooie samenwerking, en dat het Noord-Zuidcomité telkens mag rekenen op 
haar en de steun van de gemeente. Het is niet altijd gemakkelijk om nieuwe ideeën te 
bedenken.  

- Schepen Francine Ampe-Duron wenst ook iedereen het beste voor 2017. Naast 
ontwikkelingssamenwerking vindt ook zij het heel belangrijk om duurzaamheid onder de 
aandacht te brengen, niet evident, en we moeten altijd zeer waakzaam blijven. Er wordt ook 
werk gemaakt bij de CAD van de gemeente, de centrale aankoopdienst. Wendy stapt 
regelmatig de bureau binnen om de mensen van de aankoopdienst erop te wijzen om bij 
aankoop en aanbestedingen, zoveel mogelijk rekening te houden met duurzaamheid, eerlijke 
handel, en ook aandacht voor de lokale producten. Francine vindt ook dat wij concullega’s 
zijn, en geen concurrenten 

- Ook wij danken de schepen en onze voorzitter voor hun inzet voor het comité, de projecten en 
de dienst! 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Het vorig verslag van de vorige vergadering (3 november 2016) wordt goedgekeurd. 

We keren wel nog eens terug op het agendapuntje i.v.m. het stopzetten van Ambarawa. De centen 
van de opbrengst van het aperitiefconcert + Couleur aan Zee, werden verdeeld. 

Het dossier dat werd besproken op het college betreffende de verdeling van de toelage 2016 voor 
Ambarawa, werd eveneens goedgekeurd, en Wendy brengt het dossier naar de rekendienst, zodanig 
dat de centen kunnen doorgestort worden naar de 6 bestaande projecten. 
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In het vorig verslag was ook sprake, om een fotoboek als herinnering en bedanking te schenken aan 
Ambarawa. De leden van het comité, stellen voor om een boek te laten maken van € 50, de helft van 
het fotoboek van het Noord-Zuidcomité. 

3. Financieel verslag 

Op de zichtrekening staat € 4931,98 en op de spaarrekening staat € 2219,20. 

Alle facturen, rekeningen,…zijn betaald. Alles is vereffend! 

4. Overzicht jaarplanning dienst ontwikkelingssamenwerking 

Januari  - 18/01: Startvergadering werkgroep eco-biobeurs voorjaar 2018 
- Notule hernieuwing erkenningen + stopzetting Ambarawa 

Februari - 4/02: plandag 

Maart  - 11/03: solidariteitsavond “Wak maar proper” 

April  - Versturen formulieren toelagen2017, werkjaar 2016 

Mei - 18/05: fairtrade@work 

Juni  - Do 1/06: fairtrade op de wekelijkse markt 
- 10/06 Uitstap met het Noord-Zuidcomité 

Juli  - 2/07: aperitiefconcert Leffinge 
- 8/07: Couleur aan Zee 

Augustus  - Berekenen van de toelagen 

September - 16 en17/09: landbouwweekend 

Oktober  - 7/10: fairtrade op de boerenmarkt 
- 19/10: zuiddag 
- 21/10Wereldcafé 
- fairtrade@school 

November - 11 en 12/11: 2
de

 handsboekenverkoop 11.11.11. 
- Thema: rond migratie 

December - 6/12: faire sinterklaas voor personeel 

- Filmvoorstelling? 

- SDG’s 

- Fairtrade integreren in bestaande evenementen + sensibiliseren 

Meer uitleg bij een aantal komende activiteiten: 

4/02: Plandag: opmaak jaarplanning van zowel de dienst, NZcomité en de 4
de

 pijlers 

11/03: “Wak Maar Proper”: een solidariteitsavond, waarvan de opbrengst gaat naar alle Noord-
Zuidverenigingen. Niet vergeten om SABAM aan te vragen! We verwachten 2 medewerkers/project. 
Vraagprijs voor frisdrank, gewoon pintje € 2, wijn € 3, zwaar bier € 4. Vragen aan de zaalwachter om 
hoge tafels te plaatsen.  

Namiddag, 17 uur Klaarzetten zaal Michel, Tijl, Christine 
Verbeeke, Marc Buts, Ann 
Goudsmedt, Erica, Nadine 
Dobbelaere 

Vanaf 19 uur Ticketverkoop + ingang Christine Verbeeke, Ann 
Goudsmedt 

Vanaf 19.30 uur Bar Francine, Wendy, Erica 

Vanaf 19.30 uur Afruimen + afwas Marc Buts, Greta Van Der 
Keelen 
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Er zal geen bediening zijn aan tafel. Drank wordt afgehaald aan de bar. De voorverkoop is gestart. 
Flyers en affiches worden uitgedeeld.  

Voor de zaalindeling gebruiken we de lage en ook hoge tafels. De hoge tafels zetten we helemaal 
achteraan tegen de muur in de zaal.  

1/06: fairtrade op de wekelijkse markt: n.a.v. “de internationale dag van de fairtrade”, staan we eens 
op de wekelijkse markt, zo bereiken we eens een ander publiek! 

10/06: uitstap met het Noord-Zuidcomité: komt straks aan bod. 

2/07: aperitiefconcert: Dank zij de enorme inzet van Cross to Romania, zou het comité dit niet meer 
alleen kunnen redden. Ondertussen zijn de muziekgroepen al gekend. En we hebben nog niets 
gehoord over extra aanbiedingen. 

BAR: 4 personen (vooral mensen van Cross to Romania), TAFELS ZETTEN + SERVEREN: 6 
personen, AFWAS: 2 personen, HAPJES: 2 personen, BONNETJES: 2 personen, BBQ: 2 personen.  

Totaal 18 personen. 2 pers. per vereniging + Wendy, Christine Verbeeke, Nadine, Erica 

8/07: Couleur aan Zee: hiervoor komen we heel binnenkort eens samen met de schepen en Wendy. 
Tijl (nog altijd dossierbeheerder van couleur), heeft al een uitnodiging gestuurd naar de standhouders 
van de afgelopen jaren. Meer info volgt! 

16 en 17/09: landbouwweekend: wordt op een later tijdstip uitgewerkt. 

7/10: met een standje op de boerenmarkt n.a.v “de week van de fairtrade” 

21/10: wereldcafé: een praat- en eetcafé, wordt op een later tijdstip verder uitgewerkt 

Oktober: Fairtrade@school: voor deze activiteit vragen we de medewerking van de 4
de

 pijlers. De 
data worden zo vlug mogelijk meegedeeld. 

11 en 12/11: 2
de

 handsboekenbeurs n.a.v. 11.11.11.: thema zal gaan rond migratie. Een aantal 
getuigenissen publiceren in de Sirene n.a.v. de 11.11.11.-campagne, ofwel een folder uitgeven met 
een aantal mensen die hier komen wonen zijn, of die hier al eventjes zijn. Een aantal basisvragen 
opstellen, en hiermee naar de mensen toestappen. Hiervan een publicatie maken. Verdere uitwerking 
voor een later tijdstip. De Calidris ligt al vast! 

     
5. Overzicht jaarplanning Noord-Zuidcomité 

Het Noord-Zuidcomité ondersteunt zowel de dienst alsook de 4
de

 pijlers. 

Busreis: De vraag is of het nog zin heeft een busreis te organiseren. Bedoeling is om een breed 
publiek te sensibiliseren rond het thema Noord-Zuid, en als er geen interesse is, kunnen wij deze 
activiteit niet meer laten doorgaan. 

Voorstel van datum is zaterdag 10 juni. Erica werkt verder een busreis uit naar Borgerhout. Wel 
duidelijk vermelden dat we een aantal wijken gaan bezoeken met o.a. de “diamantwijk”, “Chinatown”,  
Turnhoutsebaan,…een multiculturele uitstap. Eens contact opnemen met de GROS van Antwerpen of 
met de dienst ontwikkelingssamenwerking uit Antwerpen. En liefst met een gids.  

Indien er te weinig inschrijvingen zijn, gaan we die afzeggen! 



p.a. dienst ontwikkelingssamenwerking 

Spermaliestraat 1 – 8430 Middelkerke 

tel. 059/31.30.16 

e-mail: erica.blomme@middelkerke.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Zuidcomité –tel. 059/31.30.16 – email: erica.blomme@middelkerke.be 

Tegen 1 april moet deze activiteit in de Sirene staan. 

Tijl stelt Fatima voor, “El Warda”.  

 

 

6. Overzicht jaarplanning 4de pijlers 

1) STAR: Tijl overloopt nog eens de werking in 2016. Hij is heel tevreden met zijn bereikte doel. 
Er werden heel wat sterretjes uitgedeeld, vooral aan educatieve projecten (boekenbus naar de 
vluchtelingen in Griekenland, huiswerkbegeleiding in Nicaragua). Er werden 40 workshops 
georganiseerd! Er zijn heel nauwe contacten met het project Plan International Equador. Dit 
project ondersteunt onderwijs voor kinderen, eerlijk onderwijs. Er is nog altijd een taboe rond 
seksualiteit, en dit moet doorbroken worden.  2017: in Zwevegem staat al een multiculturele 
wereldreis voor kinderen op het programma. En het project is gestart met “La Cocosinel”, een 
mobiele speelbus /speeltruck die zal rondreizen naar “probleemwijken”. Steun via fundrising.  

2) Cross to Romania: tot nu toe staan het “sporten voor het goede doel”, 2 september en het 
familiemaal op 10 september op het programma. Meer info volgt. We hebben eveneens 
vernomen dat Gerard en Noëlla definitief stoppen met de medewerking. Jammer, zij hebben 
heel wat betekend voor het project! Met nogmaals heel veel dank! 

3) Belgisaan: de kaas- en wijnavond is verzet van 1 naar 21 april. We kunnen die nog 
aanpassen in de Sirene. Op 30 september zal de happening plaatsvinden in de Stille Meers. 
De laatste tijd is er meer medewerking van de scholen. In februari gaat het project de kinderen 
uit Thailand een schoolreis aanbieden, een waar feest voor hen. In mei gaat Emmanuel naar 
Thailand om er de start van het nieuw schooljaar mee te maken. Zij hebben ook iemand die 
melaatsheid had, erdoor geholpen! Mooi werk! 

4) Inti Sisa Costa: op zondag 2 april organiseert het project een wandeling in 
Gooik/Pajottenland. Een hele mooie streek! Meer info in bijlage! In het najaar zal er een 
uitwisseling zijn tussen de leerlingen uit de school van Greta met leerlingen uit Haïfa 
Palestina. De ervaringen zullen in het najaar naar buiten worden gebracht, via een 
infomoment. Een boeiend thema, maar vooral moeilijk thema: Israël-Palestina, ingewikkelde 
materie. 

5) Ghana/Akwaaba: de broer van O’Soe is samen met een energiemeester naar een 
duurzaamheidsbeurs geweest om te gaan kijken achter zonnepanelen voor Ghana. Er werden 
2 systemen aangekocht om energie te voorzien voor de laptops en GSM’s in ’t schooltje. Er 
wordt veel gewerkt rond duurzame energie. Er is ook heel veel ziekenhuismateriaal 
overgebracht naar het plaatselijk hospitaaltje. Het project steunt ook de oogarts-mobiel om 
cataract op te sporen. Hierbij worden de patiënten doorverwezen naar “save the nation side 
clinique” in Accra. 

6) Hart voor Gambia: Helene is spijtig dat zij er niet kan bijzijn wegens familiale redenen. Vanaf 
1 maart stopt zij met het vrijwilligerswerk bij Medios. Zij heeft dat 18 jaar gedaan, waarvan 8 
jaar mee geweest om meubels af te halen, en thuis te brengen, wat heel zwaar werd voor 
haar.  Mama Gambia zal het project nog 2 jaar verder zetten, tot Ismaïla afgestudeerd is. Zij 
heeft onlangs kennis gemaakt met een nieuw project “kinderhulp Gambia”. Kinderen uit een 
weeshuis/opvangtehuis worden zo goed als mogelijk opgevangen. Het zijn kinderen die 
geboren worden met een handicap, en uitgestoten worden, en zo ondervoed geraken. Mama 
Gambia kent de mensen goed van het project, zij verbleven in hetzelfde hotel in Gambia.  

7. SDG's 

De SDG’s zullen besproken worden op één van de volgende vergaderingen.    

8. Klinken op het nieuwe jaar 

We heffen samen het glas op een mooie toekomst! 
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9. Dankmoment voor de medewerkers en vrijwilligers 

Hierbij danken we alvast het project Inti Sisa voor de lekkere hapjes en drankjes! Het was een leuke 
avond, en vooral een lekkere avond! 

10. Varia 

1) Placematjes: de witte teksten moeten in het zwart gezet worden. Wat doen we met de 
SDG’s? Laten we die erop staan? Ze vallen wel wat klein uit! De rechterblok wat verkleinen. 
Persoonlijk wil ik er die wel oplaten. De teksten ook wat groter maken. Logo STAR moet ook 
aangepast worden. Een andere foto plaatsen i.p.v. de boer in de tractor, de boer met de melk 
van op de banner is mooier. Tegen de solidariteitsavond klaar zijn. 

2) Herbevestiging titel FairTradeGemeente: we overlopen samen het formulier betreffende de 
herbevestiging voor de titel van FairTradeGemeente. Zie in bijlage het ingevuld formulier! In 
de toekomst willen wij de verenigingen nog eens uitnodigen om een infomoment rond fairtrade 
te geven. 

3) Amnesty International: op een volgende vergadering kunnen we eens werk maken om een 
schrijfactie te organiseren. Amnesty voert al jaren actie voor de vrijlating van 
gewetensgevangenen, tegen foltering en tegen de doodstraf. Amnesty klaagt eveneens de 
rechten van vrouwen, vluchtelingen, holebi’s, minderheden,…aan. Mensenrechten voor 
iedereen!   

 

Volgende vergadering Noord-Zuidcomité:  

 

 

Voor verslag, 

Wendy Vandenberghe Erica Blomme. 


