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Middelkerke
Verslag Noord-Zuidcomité

Aanwezig:

dinsdag, 28 november 2017

NZ/2017-6

F. Ampe-Duron, schepen;
C. Verbeeke, voorzitter;
E. Blomme, secretaris;
A. Goudsmedt, H. Clybouw, E. Colyn, M. Luyssen, leden;
M. Buts , plaatsvervangend lid;

Verontschuldigd:

J. Leblanc, N. Dobbelaere, G. Van Der Kelen , T. Vandenabeele, leden;
J. Adusei Owusu, A. Keters, S. Kuppens, W. Caron , plaatsvervangende leden;

1. Verslag Noord-Zuidcomité dd. 05/10/2017 - goedkeuring
Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag dd. 5/10/2017 goed.
2. Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. 28/11/2017 - goedkeuring
Het financieel verslag wordt goedgekeurd!
Op de zichtrekening staat € 3580,58.
Op de spaarrekening staat € 2220,90.
Alle rekeningen zijn betaald en alle documenten liggen ter inzage.
3. Evaluatie "Wereldcafé"
Zie in bijlage het evaluatieverslag
4. Evaluatie fairtrade@school
Zie in bijlage het evaluatieverslag
5. Evaluatie "Youth For Change and Action" (zuiddag)
Zie in bijlage het evaluatieverslag
6. Evaluatie 11.11.11.
Zie in bijlage het evaluatieverslag
7. Kennisname toelagen 2017 voor het Noord-Zuidcomité en 11.11.11.
Op het college van 28 november, werden de jaarlijkse toelagen voor het Noord-Zuidcomité en voor de
11.11.11.-actie goedgekeurd. Het Noord-Zuidcomité krijgt een werkingstoelage van € 1500. De
jaarlijkse toelage voor 11.11.11. bedraagt € 1543,04.

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

p.a. dienst ontwikkelingssamenwerking
Spermaliestraat 1 – 8430 Middelkerke
tel. 059/31.30.16
e-mail: erica.blomme@middelkerke.be
Dit punt wordt ter kennisname overgemaakt aan het Noord-Zuidcomité.
8. Werkafspraken tussen Patrick en Erica
De taken van Erica, worden overgenomen door Patrick Louwie. Patrick neemt ook nog de taken waar
voor onderwijs.
In het jaar 2018, zal Erica niet veel meer aanwezig zijn op de dienst. Gezien Erica nog heel wat verlof
en overuren moet opnemen. Zij is ook parttime aan het werken, wegens loopbaanonderbreking in het
kader van de medische bijstand voor haar mama.
Patrick is te bereiken op mijn oud gsm-nummer: 0474 888 073 of je kan ook bellen naar het
gemeentehuis 059 31 31 16 en vragen naar Patrick.
Patrick zal dat heel goed doen, ik ben hiervan overtuigd!
9. Voorbereiden plandag 2018 door 4de pijlers
de

Plandag 2018: wij vragen aan de 4 pijlers, om wat huiswerk te maken en een overzicht mee te
brengen van hun activiteiten in 2018, zodat wij deze tijdig kunnen communiceren via Sirene en
andere gemeentelijke sociale media (elektronische nieuwbrief, face-book, ea..)
Zo kunnen wij ons op elkaar afstemmen, en niet in elkaars vaarwater zitten.
De Plandag zal plaatsvinden op zaterdag 20 januari, en starten doen we om 14 uur. We zitten dit
jaar in de refter van de gemeenteschool Lombardsijde.
Na de vergadering bedanken wij onze medewerkers en vrijwilligers die zich in het voorbije jaar
hebben ingezet voor het Noord-Zuidcomité.
Het project “Cross to Romania” staat dit jaar in voor de bedankingsmaaltijd.
10. Varia
-

Tijl: onze Tijl is papa geworden! We laten een kaartje rondgaan om te tekenen. Sommige
leden van het comité gaan een bezoekje brengen aan hem.

-

Belgisaan: het project is naar Thaïland geweest om de uitbetaling te doen voor het 2
semester. Belgisaan gaat ook ter plaatse gaan kijken wat de vele noden zijn in het gebied.
Emmanuel heeft een bezoek gebracht aan Manilla om te gaan kijken op uitnodiging van 7 oud
leerlingen die ooit een studiebeurs hebben gekregen. Deze leerlingen helpen nu op hun beurt
heel wat kinderen uit de sloppenwijken in Manilla. Zij zijn Belgisaan heel dankbaar voor de
vele steun die zij ooit hebben gekregen, en zullen dit nooit vergeten.

de

Jeanine heeft tijdens haar bezoek aan Thaïland een hele zware poort over haar gekregen, en
werd zwaar gekwetst naar een lokaal ziekenhuis afgevoerd. Ondertussen is zij moeten
vervoerd worden naar een andere kliniek. Haar overbrengen naar België gaat zeer moeizaam,
het wordt telkens maar uitgesteld! We wensen haar heel veel moed en sterkte toe!
-

Cross to Romania: een groep van 10-tal personen, zijn in oktober naar Roemenië geweest.
De groep heeft voornamelijk renovatiewerken uitgevoerd aan de huisjes waarvan heel wat
daken werden verwoest tijdens een zware storm een tijdje geleden.

-

Init Sisa Costa: de activiteit “Dialoog Mondiaal”, was heel interessant! Het werd een mooi
uitwisseling en een ontmoeting met jongeren uit het Imelda Instituut uit Brussel, die een reis
gemaakt hebben naar Haïfa, Israël. Het ging over vreedzaam samenleven van verschillende
religies.
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De Ecuadorreis was heel intens. Er werd tijdens de reis veel aandacht gegeven aan
voedselaanbevelingen in diverse delen van het land. Voor het educatief centrum Inti Sisa,
werden kruidenplantjes en folie om plantenbakken te maken aangekocht. Heel belangrijk dat
de kinderen een gevarieerde maaltijd kunnen eten!
-

Woman Foundation Nepal: met plezier verwelkomen wij Suzy Tratsaert in het comité. Zij is
de
actief in Nepal. Op 12 december vertrekt Suzy al voor de 10 keer naar Nepal om er mee te
werken aan de projecten van de Woman Foundation. Zij verblijft er telkens voor een 3-tal
maanden. Zij geeft les aan kinderen en vrouwen, leert hen breien en haken, spelen
gezelschapsspelen, dansen,… Zij was vroeger lerares, vandaar ook haar gedrevenheid om
Engelse les te geven aan de vrouwen in de Woman Foundation. Zij werkt ook mee aan de
hulpacties in noodsituatie die het project organiseert, zoals vele materialen uitdelen aan
bergmensen in tentenkampen na de aardbevingen, opvang van dakloze hoogzwangere
vrouwen, voedselbedeling in de winter, …enz…Je kan de vele activiteiten volgen op www.
Womenepal.org (rubriek nieuws) en via facebook. Ook hier in het Noorden, proberen zij
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het project in Nepal. Suzy kan jammer genoeg niet
aanwezig zijn op de plandag! Suzy is ook bereid om mee te werken aan de volgende editie
van fairtrade@school.

-

Ghana/Akwaaba: ondertussen werken de zonnepanelen volop in het schooltje. De
leerkrachten zijn dan ook heel tevreden en Middelkerke heel dankbaar. Ondertussen is O’Soe
gestart met het vullen van een nieuwe container. Deze wordt vooral gevuld met materieel die
in Afrika niet gemakkelijk verkrijgbaar is, en heel veel geld kost. Er werd ook alweer heel wat
materiaal voor de oogkliniek verzameld.

-

Mama Gambia: Helena is aan het afbouwen. Dit wordt haar laatste aanvraag voor erkenning.
Zij zal zelf niets meer organiseren, maar zal in het mogelijke wel nog helpen waar zij kan. Het
project “Horse and Donkey” heeft een nieuwe locatie. Ook het project “kinderhulp Gambia”
kan op steun rekenen van Helena. En zij blijft Ismaïla opvolgen, tot dat hij afgestudeerd is,
blijft zij deze jongen steunen. Zij krijgt daarbij de steun lokaal van Osman, die af en toe ook
eens aanwezig is in Oostende in het kader van de stedenband met Banjul.

-

Stage Kjenta, project Gambia: Kjenta vertrekt begin februari op stage naar Gambia, om er
les te geven in een lokaal schooltje. Zij verkoopt producten tvv haar stage, en ik had haar
uitgenodigd voor deze avond. Gezien Kjenta woonachtig is in Lombardsijde, kan zij rekenen
op een toelage van de gemeente. Zij zal haar formulieren indienen.

-

Memorandum nav de gemeenteraadsverkiezingen 2018: in januari en februari worden
hieromtrent vormingen gegeven met tips en inspiratie, hoe wij met de adviesraad invloed
kunnen uitoefenen op de lokale mondiale beleidskeuzes van het volgende bestuur. Enkele
belangrijke tendensen zijn o.a. de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), integratie van de
impulssubsidies in het gemeentefonds en de beheers- en beleidscyclus. Patrick (voor het
werk) en Erica (vrijwillig) en Christine Verbeeke, hebben interesse om te gaan op 1 februari
2018 in Torhout. De schepen stelt voor, dat wie opkomt voor de volgende
gemeenteraadsverkiezingen, hier niet aan meeschrijft!

-

Christine Verbeeke: met heel veel spijt, hebben wij vernomen, dat onze voorzitter Christine
Verbeeke, haar ontslag indient. Zij is 8 jaar voorzitter geweest, en wij danken haar dan
uiteraard van harte. Wij konden telkens rekenen op haar, en zij op tal van activiteiten een hele
grote steun. Wij gaan haar missen als voorzitter. Zij doet dan ook een oproep naar een
nieuwe voorzitter. Zij dankt uitvoerig alle medewerkers voor hun hulp. Zij zou heel graag lid
willen blijven van het comité, om haar opvolger te ondersteunen en zo mogelijk te helpen bij
activiteiten. Een welgemeende dikke mercie Christine voor alles.

11. Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende vergadering van het Noord-Zuidcomité zal plaatsvinden op 20/01/2018, jaarlijkse
plandag.
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Volgende vergadering Noord-Zuidcomité: plandag 20 januari 2018
Voor verslag,
Erica Blomme.
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