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Middelkerke
Verslag Noord-Zuidcomité

Aanwezig:

donderdag, 05 oktober 2017

NZ/201-

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

Verontschuldigd:

G. Van Der Kelen , T. Vandenabeele, leden;
J. Adusei Owusu, A. Keters, S. Kuppens, plaatsvervangende leden;
M. Luyssen, lid;
W. Caron , plaatsvervangend lid;

Verslag Noord-Zuidcomité dd. 10/08/2017 - goedkeuring
Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag dd. 10 augustus goed.
Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. 05/10/2017 - goedkeuring
Het financieel verslag wordt goedgekeurd!
Op de zichtrekening staat €3933,88.
Op de spaarrekening staat €2220,90.
Wereldcafé, 21/10/2017
-

Belgisaan, Ghana/Akwaaba en Inti Sisa Costa maken een warm gerechtje klaar. Vragen aan
Omran (Syrische getuige tijdens het Wereldcafé) of hij het ziet zitten om een dessertje te
maken.

-

“Cross to Romania” zorgt voor de bar, en zorgt zelf voor de drank.

-

We gaan 200 dessertbordjes + bestek nodig hebben voor de hapjes.

-

Om 13.30 uur starten met het klaarzetten van de zaal.

-

Patrick en Erica starten vroeger om de dessertbordjes die aanwezig zijn in de Calidris af te
wassen.

-

De schepen vraagt om tafelkleedjes te leggen op de tafels. Zij zal zorgen voor de decoratie
van de theelichtjes. Papier en servetten halen naar AVA. Theelichtjes meebrengen voor
Francine.

-

We gaan ook koffie en thee schenken.
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-

De koffiemachine en waterkoker meebrengen van het jeugdcentrum.

-

Nog een oproep doen naar medewerkers om te helpen met de afwas. Helena wilt dat wel
doen! Christine en Nadine zorgen voor het afruimen van de tafels. Er zal geen bediening zijn
aan de tafels.

-

Een tabel met de namen van de medewerkers wordt nog doorgemaild naar iedereen.

-

Er zijn 3 personen die gaan getuigen over migratie: Omran (Syrië), Temmam (Irak) en Willy
(Burundi). Didier van ORBIT, een organisatie gespecialiseerd in “integratie en migratie”, zal
het babbeluurtje aan elkaar praten.

-

De groep is “Ghent Folk Violin Project”. Die zijn heel goed, en brengen mooie en hoogstaande
muziek. Zelf hebben wij de groep gezien op het festival in Dranouter.

-

Alle medewerkers, artiesten en vrijwilligers, krijgen elk een eetbonnetje en 5 drankbonnetjes.

11.11.11.
Alles verloopt naar wens.
Thema dit jaar gaat rond migratie.
de

De 2

handsboekenbeurs zal plaatsvinden in “De Calidris”.

Starten met het klaarzetten van de zaal op vrijdagnamiddag 10 november, om 16 uur. Mannen
welkom om het zware werk te doen. We gaan geen extra mankracht vragen, gezien de gemeente
geen voorstander is om de werkmannen veel overuren te laten maken! Francine zal vragen aan een
aantal leden van “Cross to Romania” om te komen helpen zowel bij de opbouw als de afbouw.
Een tabel met de takenlijst + namen van de medewerkers wordt nog doorgemaild naar iedereen.
Belgisaan is verontschuldigd, zij zitten in het buitenland.
Varia
-

MamaGambia: Ismaïla zal nog 2 jaar naar ’t school gaan en Helena zal zijn studies blijven
betalen tot dat de jongen is afgestudeerd. Osman zorgt ter plaatse in Gambia voor hem. Hij
volgt houtbewerking. Het kippenproject in de dovenschool werkt nog altijd goed. Het dak van
het project “Horse and donkey” werd hernieuwd. Mama Gambia heeft €1000 gestort naar een
project uit Nederland.

-

Cross to Romania: 10 leden van “Cross to Romania” zitten momenteel in Roemenië. Zij zijn
bezig met vooral het renoveren van huisjes. Dit jaar werden al 3 containers vol naar
Roemenië gebracht. De activiteiten in september hebben heel goed opgebracht!

-

Belgisaan: het buffet was alweer een echte voltreffer! Eind oktober gaat Belgisaan naar
Thaïland voor het foodprogramma en scolarship.

-

Ghana/Akwaaba: de zonnepanelen zijn in werking in ’t schooltje. De gemeenschap in Osiem
is iedereen zo dankbaar met de steun die gegeven wordt vanuit Middelkerke. Er zijn ook
nieuwe borden geplaatst geweest.

-

Inti Sisa Costa: “Dialoog Mondiaal” Zaterdag 14 oktober organiseert het project in De Kilt,
Westende een maaltijd en een ontmoeting met jongeren uit het Imelda instituut te Brussel die
op uitwisselingsreis geweest zijn naar Haifa, Israël. Naast een filmreportage over die reis
konden een 20-tal deelnemers ook in gesprek gaan met de jongeren, die als ambassadeurs
van de dialoog, het vreedzaam samenleven van verschillende religies promoten. Het project
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zal ook te zien zijn in het programma van Rudi Vranckx. Je kan het project Inti Sisa ook
volgen via de blog intisisacosta.blogspot.be. Daar vind je het laatste verslag van de reis van
Inti Sisa naar Equador. In Guamoto werd een minikruidentuintje aangelegd. Er waren geen
zaden te verkrijgen wel planten.
-

Plandag 2018: de plandag zal plaatsvinden op zaterdag 20 januari, in “De Zeekameel”. Zowel
de vergadering als de bedanking voor de vrijwilligers zal daar plaatsvinden. Francine houdt
ons op de hoogte!

Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende vergadering van het Noord-Zuidcomité zal plaatsvinden op 28/11/2018.

Volgende vergadering Noord-Zuidcomité:

Voor verslag,
«AMBAlternatieveNaam1» Erica Blomme.
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