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Verslag Noord-Zuidcomité    dinsdag, 30 april 2019    NZ/201- 

 

Aanwezig: C. Verbeeke, voorzitter; 
 
A. Goudsmedt, N. Dobbelaere, G. Van Der Kelen , T. Vandenabeele, M. Luyssen, D. 
Vansteenkiste, S. Tratsaert, leden; 
 
P. Louwie, secretaris; 
 
M. Buts , plaatsvervangend lid; 

Verontschuldigd:  ; 
 

 

 

 
 Verslag Noord-Zuidcomité dd. 20/03/2019 - goedkeuring 

Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag dd. 20/03/2019 goed. 

 Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. 30/04/2019 - goedkeuring 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd! 

Op de zichtrekening staat € 3.493,16. 

Op de spaarrekening staat € 2.219,51. 

 Middelkind - stand van zaken 

Toelichting door de voorzitter: Middelkind is een pas opgerichte vzw te Middelkerke, die zich wil 
inzetten voor mensen in armoede te Middelkerke. De ondersteuning is divers: financieel (bv. in 
aankoop pampers), materieel (bv. voedsel- en meubelbank), logistiek (vervoer naar ziekenhuis, …) en 
via inzet van doorverwijzers. 

Middelkind bestaat uit diverse partners die op één of andere manier bezig zijn met armoedebestrijding: 
Bethelkerk, Katholieke parochie, camping De Lombarde, Belgisaan, afgevaardigden uit het 
gemeentebestuur, leden van het NZC en geïnteresseerden.  

Waarom NZC? Armoede stopt niet aan de grenzen, armoede is een probleem die zich voordoet in het 
Zuiden maar ook in het Noorden. Het staat ook duidelijk omschreven in de SDG’s dat armoede een 
universeel gegeven is.  

Het NZC gaat akkoord, dat waar nodig, medewerking verleend wordt aan acties van vzw Middelkind.  

Een eerste actie van vzw Middelkind is aanwezig te zijn op Couleur aan Zee. Met de verkoop van 
koffie en broodpudding worden financiële middelen verzameld. 

 Oxfam wereldwinkelstand op Groenhage leeft 

De afspraken hiervoor zijn op de vergadering van 20 maart 2019 vastgelegd. 

Groenhage kermis Leffinge op zondag 5 mei 2019. Oxfamstand van 8u tot 12u. 

Medewerkers: Christine, Marc en Patrick 
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 Nieuwe samenstelling Noord-Zuid Comité 

Het Noord-Zuid Comité bestaat uit volgende verenigingen en geïnteresseerde leden: 

4de pijlerprojecten 

Naam Stemgerechtigd lid Plaatsvervangend lid 

Cross to Romania Michel Luyssen Francine Durom 

The Woman Foundation Nepal Suzy Tratsaert An Tratsaert 

STAR Tijl Vandenabeele Wouter Caron 

Inti Sisa Costa Greta Van Der Kelen Marc Buts 

Belgisaan Emmanuel Colyn Ronny Devriendt 

Ghana Akwaaba Ann Goudsmedt Adusei Owusu John 

Geïnteresseerde leden 

Erica Blomme 

Christine Verbeeke 

Dorine Vansteenkiste 

Nadine Dobbelaere 

 

 Projectsubsidies 2018 

De invulformulieren voor de projectsubsidies 2018 worden met alle verenigingen meegegeven. Deze 
invulformulieren worden ten laatste tegen 1 juli 2019 terugbezorgd aan het secretariaat van NZC. 

 Week van de faitrade - stand van zaken 

De projectaanvraag voor de week van de Fairtrade werd op maandag 29 april 2019. (zie bijlage) 

 Busreis - aperitiefconcert Leffinge - Couleur aan Zee - stand van zaken 

Busreis Antwerpen: de inschrijvingen zijn gestart en we hopen op een volle bus en mooi weer. 

Aperitiefconcert Leffinge en Couleur aan Zee: deze activiteiten worden uitgebreid toegelicht op de 
eerstvolgende vergadering, nl. op dinsdag 11 juni 2019. 

 Varia 

Op de plandag is afgesproken om op iedere vergadering van het NZC een SDG toe lichten. Marc 
(waarvoor dank) geeft een toelichting over de SDG armoede: (zie bijlage) 
Belangrijkste boodschap: wij en zij, Noord en Zuid, bestaat in feite niet. Armoede is een universeel 
gegeven!! 

19/05: STAR en Cross to Romania staan op Feest in het Park. Allen daarheen! 

25/05: Inti Sisa Costa organiseert een muziekavond in de Kilt. Er zijn nog plaatsen vrij! 

27/05: inspiratiedagen 11.11.11. in Roeselare: wie wil er mee met Erica? 

Michel is verontschuldigd voor de volgende vergadering. Francine komt in zijn plaats. 

 

 

Voor verslag, 
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Patrick Louwie. 

 

 


