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Aanwezig:

woensdag, 12 december 2018

NZ/201-

F. Ampe-Duron, schepen;
M. Detroyer, afdelingshoofd;
C. Verbeeke, voorzitter;
A. Goudsmedt, H. Clybouw, J. Leblanc, E. Colyn, N. Dobbelaere, S. Delys, G. Van Der
Kelen , T. Vandenabeele, M. Luyssen, D. Vansteenkiste, S. Tratsaert, leden;
P. Louwie, secretaris;
J. Adusei Owusu, A. Keters, S. Kuppens, J. Aesaert, M. Buts , W. Caron ,
plaatsvervangende leden;

Verontschuldigd:

;

1. Verslag Noord-Zuidcomité dd. 17/10/2018 - goedkeuring
Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag, dd. 17/10/2018 goed.
2. Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. 12/12/2018 - goedkeuring
Het financieel verslag wordt goedgekeurd!
Op de zichtrekening staat € 3.887,04.
Op de spaarrekening staat € 2.219,48.
In het college van burgemeester en schepenen, dd 11/12/2018 werd de jaarlijkse toelage aan het
Noord-Zuidcomité van € 1.500 goedgekeurd. Dit bedrag moet nog toegevoegd worden aan het saldo
op de zichtrekening.
3. Evaluatie Jean Bosco Safari en 11.11.11 tweedehandsboekenbeurs

Evaluatie Jean Bosco Safari
Een vijftigtal personen hebben genoten van het optreden van Jean Bosco Safari.
Het optreden werd verplaatst naar de foyer ipv de grote zaal.
Het blijft moeilijk om de link te leggen met 11.11.11 niettegenstaande de aanwezige infocampagne
“Allemaal mensen”.
De opbrengst van de bar bedroeg € 87 en werd inmiddels overgeschreven naar 11.11.11

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

Evaluatie 11.11.11 boekenbeurs
Sint Jozefinstituut is een nieuwe locatie en ligt in het centrum. Er waren opvallend meer bezoekers op
de boekenbeurs.
De nadarbanners zijn duidelijk herkenbaar in het straatbeeld.
Op 10 november werden er 839 boeken verkocht. Dit bracht € 1.606,2 op (inclusief opbrengsten bar)
Op 11 november werden er 577 boeken verkocht + 43 dozen gevuld. Dit bracht € +792 op (inclusief
opbrengsten bar)
Patrick heeft aan 11.11.11 € 2.603 gestort. Dit is de opbrengst van de boekenbeurs + de fond de
caisse van € 200. Het Noord Zuidcomité neemt hier akte van. De € 200 wordt als een extra schenking
aan 11.11.11 beschouwd.
In de toekomst moet de tentoonstelling van 11.11.11 meer geïntegreerd zijn in de boekenbeurs. Niet
zo veel mensen namen de tijd om de tentoonstelling te bekijken.
Er was een goede samenwerking met de school en de twee werkmannen die bij de op- en afbouw
bleken een meerwaarde.
Een 40-tal dozen met boeken zijn definitief afgevoerd naar het containerpark.
4. Plandag 2019
De plandag 2019 wordt vastgelegd op zaterdag 2 februari 2019 in de Kilt. Er wordt afgesproken dat
Marc, Erica en Patrick de plandag voorbereiden.
Deze onderwerpen moeten zeker op de plandag besproken worden.
 Nieuwe voorzitter
 SDG’s
 Vierde pijlerprojecten stellen zich kort voor aan de nieuwe schepen (eventueel met powerpoint, elk
vijf minuten)
 Jaarprogramma
Womans foundation of Nepal (Suzy) staat in voor het eten.
5. Afscheid van Francine
Christine bedankt namens het NZC Francine voor haar jarenlange inzet als schepen van
ontwikkelingssamenwerking. Er zijn in die zes jaar veel zaken gerealiseerd en samenwerking is
binnen het NZC essentieel.
Vanuit het NZC wordt een geschenkbon overhandigd aan Francine.
6. Varia

Ghana Akwaaba:
Oeso is vertrokken en verblijft er tot na de Kerstvakantie. Hij komt terug naar Belgie op 12 januari
2019.
Hij volgt er de werken op en de keuken in het schooltje wordt aangepakt.

Belgisaan:
Emmanuel heeft heel november verbleven in Thailand. Inmiddels kunnen er 387 kinderen genieten
van een studiebeurs middelbaar onderwijs en 74 kinderen van een studiebeurs lager onderwijs.
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Hij heeft ook hulp en bijstand gegeven in de krottenwijken, oa de verzorging van een achtjarig kind
door ondervoeding.
Op 26/4 is er een kaasavond en op 28/9 de jaarlijkse maaltijd

Cross to Romania:
Deze week wordt er opnieuw een vrachtwagen volgeladen met goederen voor Roemenië. De
goederen bevinden zich in een pakhuis te Nevele. Het blijkt heel moeilijk te zijn om dichterbij een
magazijn te vinden voor gestockeerde goederen.

Inti Sisa Costa:
Volgend jaar bestaat Inti Sisa Costa 20 jaar. Naar aanleiding hiervan wordt een inleefreis
georganiseerd met een aantal jongeren van 9 juli tot en 21 juli 2019. Hiervoor wordt een dossier
ingediend bij het vierdepijlerproject.

Woman Foundation Nepal
Suzy is net terug en heeft er 10 weken verbleven. Ze heeft er voornamelijk Engelse les gegeven. De
Woman Foundation doet het goed; er is opvang voor vrouwen, er is onderwijs voor meisjes, er is een
kinderdagverblijf en een sjaaltjesfabriek.
Suzy ziet vooruitgang in het project.
7. Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende vergadering van het Noord-Zuidcomité wordt vastgelegd op de plandag.
8. Verslag Noord-Zuidcomité dd. 12/12/2018 - goedkeuring
Omdat dit de laatste vergadering is van deze legislatuur wordt het ontwerpverslag van 12/12/2018 op
donderdag 13/12/2018 voor goedkeuring doorgestuurd naar de leden van het Noord-Zuidcomité. Met
de eventuele toegevoegde opmerkingen wordt het verslag op vrijdag 14/12/2018 definitief
goedgekeurd.

Voor verslag,
Patrick Louwie.
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