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Middelkerke
Verslag Noord-Zuidcomité

Aanwezig:

dinsdag, 27 februari 2018

NZ/201-

F. Ampe-Duron, schepen;
E. Blomme, secretaris;
A. Goudsmedt, H. Clybouw, E. Colyn, leden;
P. Louwie, wnd. secretaris;
J. Adusei Owusu, M. Buts , plaatsvervangende leden;

Verontschuldigd:

C. Verbeeke, voorzitter;
J. Leblanc, N. Dobbelaere, G. Van Der Kelen , T. Vandenabeele, leden;
A. Keters, plaatsvervangend lid;

1. Verslag Noord-Zuidcomité plandag dd. 20/01/2018 - goedkeuring
Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag dd. 20 januari 2018 (plandag) goed.
2. Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. 27/01/2018 - goedkeuring
Het financieel verslag wordt goedgekeurd!
Op de zichtrekening staat € 4906,65
Op de spaarrekening staat € 2220,90 – € 0,06 roerende voorheffing - € 1,36 interestafrekening =
€ 2219,48.
3. Volmacht rekeningen Noord-Zuidocmité
Het comité keurt de aanduiding van Patrick Louwie goed en geeft hem volmacht op de rekening van
het Noord-Zuidcomité.
De volmacht van Sonja Vanmaele wordt geschrapt.
Volgende leden hebben een volmacht op de rekeningen van het Noord-Zuidcomité: Christine
Verbeeke, Nadine Dobbelaere, Patrick Louwie en Erica Blomme (tot haar pensioen).
4. Eerstkomende activiteiten: "geef afval een 2de kans", busreis, stand op de markt, ft@work,...
“Geef afval een tweede kans”:
De voorbereidingen van de organisatie “Geef afval een tweede kans” lopen goed.
Ondertussen zijn heel wat standjes met demo’s en workshops ingeschreven.
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Ook een aantal 4
STAR.

de

pijlers zullen aanwezig zijn op deze activiteit: Inti Sisa Costa, Ghana/Akwaaba,

Tijdens deze activiteit, zullen we met een aantal mensen van het Noord-Zuidcomité de bar
de
openhouden. Opbrengst gaat naar de 4 pijlers van het Noord-Zuidcomité.
Voor de catering, zorgt het Noord-Zuidcomité voor brood en beleg en koffie.
De organisatie zal i.s.m. Vorming Plus, De Kringwinkel en Repair Café plaatsvinden.
Hierbij een aantal workshops die zullen aanwezig zijn op deze beurs: halssnoeren maken uit oude
stalen behangpapier, geldbeugeltjes maken uit Tetraverpakkingen met STAR, Knap Recy(k)leren met
Iedereen Mondiaal, duurzaam en creatief koken met Inti Sisa, juweeltjes maken uit gerecycleerd glas
met Ghana/Akwaaba, kledij herstellen, iets maken met restjes stof en wol, iets maken uit paletten, een
aantal workshops met de kringwinkel, Repair Café (herstellen van klein electro) enz. enz….
Busreis:
Patrick heeft al wat uitgewerkt en legt zijn voorstel op tafel. Het comité gaat akkoord dat Patrick dit
voorstel verder uitwerkt. Volgende data worden voorgesteld: 26 mei of 9 juni. Er wordt gekozen om op
9 juni naar Brussel te gaan. Met o.a. bezoek aan de slachthuizen (Abattoir) van Anderlecht, met een
bezoek aan een champignonkwekerij. In de namiddag zullen de deelnemers aan de busreis een
keuze kunnen maken uit een wandeltocht met gids door Molenbeek of een gidsbeurt met bus langs de
bezienswaardigheden in Brussel. ’s Avonds lunch bij een Ethiopiër “Toukoul” (restaurant + cultureel
huis).
Stand op de boerenmarkt n.a.v. 25 jaar boerenmarkt:
Het comité van de boerenmarkt vraagt naar onze medewerking n.a.v. 25 jaar boerenmarkt. Francine
heeft hen gezegd dat het OK is, dat wij met het comité gaan aanwezig zijn. Bedoeling is dat wij hen
helpen om de bezoekers te laten proeven van diverse lokale producten van de boerenmarkt.
Ook zullen wij aanwezig zijn met een stand van de wereldwinkel.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 7 april. Meer info volgt nog.
5. Memorandum, n.a.v. de komende gemeenteraadsverkiezingen
Marc en Patrick hebben samen een memorandum uitgewerkt.
Het memorandum zal op woensdag (dus morgen) worden voorgelegd aan de politieke partijen.
In bijlage vind je het memorandum.
Het comité gaat akkoord om dit memorandum voor te leggen.
6. Varia, met nieuws uit de projecten
Er was niet veel nieuws uit de projecten:
Belgisaan:
Emmanuel had wel de opmerking, dat hij niet akkoord gaat, dat de toekomstige voorzitter, iemand uit
de
een 4 pijlerproject de voorzitter zou worden. Hij geeft de voorkeur aan een “neutraal” persoon,
de
iemand die niet betrokken is bij een 4 pijlerproject.
Tijdens zijn laatste bezoek naar Thaïland, was Emmanuel even in de Filipijnen/Manilla, om de eerste
student die het project ooit heeft gesteund, te gaan bezoeken. De jongeman is de organisatie heel
dankbaar voor de steun die hij in het verleden heeft gekregen. Zelf is hij nu eveneens actief om arme
gezinnen te helpen.
Op 20 april vindt de kaas- en wijnavond plaats in het Parochiecentrum van Wilskerke.
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Met Jeanine gaat het beter.
Ghana/Akwaaba:
Ann vroeg me of dat de zaal al aangevraagd was voor de filmavond op zaterdag 13 oktober. Zij geeft
de
eerst de voorkeur aan “De Kilt”, 2 keuze is de refter van de gemeenteschool Lombardsijde.
Woman’s foundation of Nepal:
heel binnenkort komt Suzy terug naar huis. Zij stuurt bijna elke week nieuws uit Nepal.
7. Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende vergadering van het Noord-Zuidcomité zal plaatsvinden op 18/04/2018.

Voor verslag,
Erica Blomme.
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