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  Middelkerke  

 

Verslag Noord-Zuidcomité    zaterdag, 06 februari 2016    NZ/2016-1 

 

Aanwezig: C. Verbeeke, voorzitter; 
 
E. Blomme, secretaris; 
 
W. Vandenberghe, ambtenaar; 
 
A. Goudsmedt, H. Clybouw, J. Leblanc, E. Colyn, L. Sonneville, N. Dobbelaere, S. 
Delys, G. Van Der Kelen , T. Vandenabeele, leden; 
 
M. Luyssen, M. Buts , plaatsvervangende leden; 

Verontschuldigd:  F. Ampe-Duron, schepen; 
 
N. Simoen, G. Soete, leden; 
 
J. Adusei Owusu, A. Keters, S. Kuppens, J. Aesaert, W. Caron , plaatsvervangende 
leden; 

 

 

 

 
1. Goedkeuring vorig verslag 

Het vorig verslag (van 21 oktober) wordt goedgekeurd! 

2. Goedkeuring financieel verslag 

Op de zichtrekening € 5724,19 en op het spaarboekje staat € 2217,47. 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd! 

3. Woordje van de schepen Francine Ampe-Duron 

Wegens een ingreep, kan onze schepen niet aanwezig zijn. Wij wensen haar vanuit het Noord-
Zuidcomité het allerbeste, en een spoedig herstel! 

4. Woordje van de voorzitter Christine Verbeeke 

Onze voorzitter heet iedereen welkom, en wenst ons op de eerste plaats, een hele goeie gezondheid. 
Ook wenst zij onze schepen een spoedig herstel. 

We kijken samen eens achteruit, wat ging er goed, en wat deed het minder goed in 2015. 

Christine wenst ook om wat meer energie te steken in fairtrade. Het is en blijft een moeilijk thema, en 
moeilijk om hier in Middelkerke de handelaars te blijven motiveren.  

5. Evaluatie 2de handsboekenbeurs 11.11.11. 

Het NZC vond het een goeie locatie. Eens iets anders. De cafetaria was achteraf gezien, maar enkel 
open voor de medewerkers. Op de volgende editie zelf een hoekje inrichten met een hapje en een 
drankje? Er werd € 3270 doorgestort op de rekening van 11.11.11., wat een hele mooie opbrengst is! 
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Dit jaar valt 11 november op een vrijdag. De leden van het NZC zien het wel zitten, om 3 dagen de 
boekenbeurs open te houden. Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 november. Voorstel is om een 
leeshoekje in te richten. De bezoekers een fairtrade koffietje aanbieden.     

6. Planning 2016 dienst ontwikkelingssamenwerking 

- Placematjes: er zijn geen placematjes meer! We gaan nieuwe maken, met alle 7 de projecten 
op de placemat. We vragen om de tekst en foto tegen 1 maart door te sturen naar de dienst. 
Misschien 1 foto over de werking van hier, en 1 foto ter plaatse in het zuiden. De tekst op de 
vorige placematjes i.v.m. de millenniumdoelstellingen en fairtrade valt weg. We gaan de 
ruimte op de matjes maximaal gebruiken voor al de projecten. En we gaan er onze nieuwe 
banner i.v.m. de boeren er eveneens op zetten. Momenteel zijn er 2 extra freelancers aan het 
werk op de dienst vormgeving. 

- 6 maart: Fair Fashion met Scala & Kolacny Brothers: op zondag 6 maart vindt de 
modeshow plaats in de kerk van Leffinge. De show start om 15 uur. Wendy vult de tabel in 
waar de vrijwilligers een handje kunnen toesteken! Zie de tabel in bijlage! 

- 8 mei: is er de “Internationale dag van de fairtrade”. Kunnen vragen aan de mensen van de 
boerenmarkt, of we aanwezig mogen zijn op de boerenmarkt. 

- 19 juni: dit jaar geen busreis. Wel op uitstap naar Oostende. Via een organisatie uit Oostende 
FMDO, een gids contacteren. Dit zijn multiculturele wandelingen. Voorstel kan zijn, om over 
de middag eerst iets gaan eten in een fairtrade-restaurant op de Groentenmarkt.Je kan er 
vegetarisch eten, en je kan er heel wat fairtrade-producten proeven. De tocht kan ook met de 
fiets. Misschien het weer afwachten! 1 van de voorstellen is, om de synagoge te bezoeken, op 
bezoek bij Dominique Loubaki, Marjam uit Afghanistan,….Sarah Delys stuurt meer info door. 
Zij heeft nog gewerkt bij FMDO. 

- 3 juli: aperitiefconcert Leffinge. Tijl bevestigde ons, dat de tent op 1 juli zal ingenomen worden 
door Toffedingendag. Waarvoor dank, en de leden van het comité zijn uiteraard heel blij 
hiermee. Optreden wordt verzorgd door Buscemi. Voor de randanimatie: dansinitiatie 
(organisatie uit Raversyde), instrumenten bespelen,…. Laten vermelden in de Zondagskrant. 

- 9 juli: Couleur aan Zee. Tijl geeft meer uitleg over de aanpak van de wereldmarkt dit jaar. De 
Bar Solar (een bar op zonne-energie) is vastgelegd. Betaald met Noord-Zuidcomité. Alle 
voorstellen zijn welkom bij Tijl (evenementendienst). Hier wordt ook nog eens het probleem 
van de tenten besproken. Maar ondertussen weten we, dat de tenten voor de wereldmarkt 
gaan gebruikt worden voor een 11-juliviering. Het concept wordt behouden. Het comité wilt 
ook liever werken zonder thema. Een mix aan werelddelen slaat geweldig aan! 

- 17/18 september: landbouwweekend. Het publiek die naar dit evenement komt, bestaat 
voornamelijk uit mensen die enkel uit zijn op eten, drinken, gratis proevertjes,…het is niet 
gemakkelijk om dit publiek te sensibiliseren. Maar we vinden het ook jammer, dat Noord-Zuid 
niet zou aanwezig zijn op die activiteit. We zoeken naar iets om de aandacht te trekken van de 
bezoekers, zoals een bakfiets, een mobiel iets, een ezel,…De mobiele objecten, kunnen we 
beplakken met affiches, met een muziekjes, toeters, bellen,…ondertussen delen we flyers uit 
met een de boodschap “koop fair, koop fairtrade”,… 

- fairtrade@school: een jaartje overslaan 

- 8 oktober: boerenmarkt 

- 20 oktober: zuiddag, een dag waarbij leerlingen voor 1 dag klussen bij gemeentelijke 
diensten of bij lokale handelaars. Hun verdiende loon gaat naar een project in het zuiden, naar 
een goed doel.   

- 11/12/13 november: dit jaar valt 11 november op een vrijdag. Misschien de boekenbeurs over 
3 dagen laten plaatsvinden!? De leden van het NZC zien het alvast zitten! Zie ook de 
evaluatie van de 2

de
 hansboekenbeurs. 
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- 21 of 22 oktober: optreden “Wak maar proper”. Zonder Ishtar. De opbrengst zal verdeeld 
worden onder alle projecten. Voorkeur gaat naar zaterdag 22 oktober, en kijken of de 
Branding vrij is. 2

de
 keuze valt op 21 oktober. De activiteit kan dan aangekondigd worden op 

het landbouwweekend. Terwijl ik het verslag aan ’t maken was, kreeg ik een mailtje binnen 
van de dirigent van “Wak maar proper”. De groep neemt dit jaar geen bijkomende concerten 
meer aan, gezien zij volop bezig zijn met de voorbereidingen van hun optredens met Ishtar…      

- 26 november: “High Tea”, een thee-ceremonie met fairtradeproducten.  Max. 40 deelnemers. 
Tussendoor een optreden door een aantal leerlingen van de muziekschool. “De Kilt” 
reserveren voor 26 november. Er kan gekozen worden voor 6 verschillende soorten thee, 
scones-muffins, chocoladenootjes,…Greta werkt dit verder uit! 

- Diverse ideetjes: * “Ciné horizon”, i.s.m. de bib (het ei), met de buurgemeenten, het zijn wel 
speciale films die worden vertoond. *Getuigenissen van Middelkerkenaars in het zuiden: 
wereldcafé + optreden van een groepje + hapjes en drankjes door de projecten. *Pop-up 
winkels: tijdens de zomer een pop-up winkel huren om oxfam producten te verkopen. 

- Fairtradegemeente: onze voorzitter vraagt om de beach-bars eens te gaan bezoeken, en 
hen te vragen of er een mogelijkheid bestaat om fairtrade te schenken in hun bars 

7. Planning 2016 Noord-Zuidcomité 

Zie hierboven! Heel wat ideeën van het comité worden ondersteund door de dienst 
ontwikkelingssamenwerking. 

8. Planning Noord-Zuidverenigingen 

- Inti Sisa: de culinaire wandeling in Gooik, was een succes.  Inti Sisa plant een wandeling in 
Middelkerke, i.s.m. Natuurpunt. Voorstel van datum is 24 april. De dienst kijkt of De Branding 
vrij is. Dit zou kaderen in “De week van de zee”.  

Trias: dit is een landelijke gilde. Marc en Greta nemen contact op met deze organisatie. Dit 
zou kaderen in het weekend van het landbouwweekend, op een zaterdagnamiddag. 

- Belgisaan: Jeanine en Emanuel zijn net terug van hun bezoek in Thaïland. Het was er 
extreem koud voor de tijd van ’t jaar. Met alle gevolgen van dien, dat heel wat mensen 
omkwamen van de koude. Op 20 februari zijn ze op bezoek in Chimay. In oktober plant 
Belgisaan hun jaarlijks Thaïs buffet. In mei start de jaarlijkse scolarship. 

- Ambarawa: Johan is eind vorig jaar naar Indonesië geweest, en heeft het schooltje bezocht. 
Johan kon niet aanwezig zijn, maar ’t verslag is voor de volgende vergadering. Jerome zal 
aanwezig zijn op het buffet deze avond. 

- Cross to Romania: jaarlijks vindt het familiemaal plaats de 2
de

 zondag van september, dus 
11 september. Sporten voor het goede doel zal plaatsvinden op 3 september. Meer info volgt! 
Het bezoek naar Roemenië is voorzien in de 2

de
 helft van oktober. 

- STAR: is een jonge , dynamische ploeg . In 2015, werden er over gans België 41 acties 
uitgevoerd, ten voordele van het project. Voornamelijk wereldse activiteiten, en vooral voor 
jongeren. Er worden ook “sterretjes” uitgedeeld t.v.v. goede doelen, zoals 1212, het project 
van Leki,…Tijdens de krokusvakantie kunnen kinderen tussen 8 en 12 jaar, een cursus 
multimedia volgen. En tijdens de buitenspeeldagen, worden er crea-kampen georganiseerd, 
met eveneens workshops aangeboden door STAR. De workshops zoals de wereldse 
workshops zijn erg in trek: henna-tattoes, Marokaans atelier, kookworkshops (banaan-
chocolade),…Tijl stelt voor om de website van STAR eens te bekijken. Die is volledig 
vernieuwd. 

- Hart voor Gambia: Helene heeft niet veel moed meer om nog naar Gambia te gaan. Zij volgt 
wel Ismaïla op. De jongen moet nog 3 jaar naar ’t school, en Helene blijft deze jongen 
steunen. In de dovenschool, zitten er opnieuw 400 kippen. Waar Helene kan, blijft zij verder 
helpen aan alle projecten of activiteiten 
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- Ghana/Akwaaba: Ann en Os’Soe zijn afgelopen maanden naar Ghana geweest, en hebben ’t 
schooltje bezocht. 

9. Varia 

Na de vergadering, werd er geklonken op een goed jaar! En een goede samenwerking tussen de 
verschillende groepen. 

Hierbij werden we goed bediend door Belgisaan. 

Het Thaïs buffet heeft gesmaakt! 

 

Volgende vergadering Noord-Zuidcomité:  

 

Voor verslag, 

Wendy Vandenberghe, Erica Blomme. 


