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Middelkerke
Verslag Noord-Zuidcomité

Aanwezig:

dinsdag, 29 maart 2016

NZ/201-

F. Ampe-Duron, schepen;
C. Verbeeke, voorzitter;
E. Blomme, secretaris;
W. Vandenberghe, ambtenaar;
A. Goudsmedt, H. Clybouw, N. Dobbelaere, T. Vandenabeele, leden;
J. Aesaert, M. Luyssen, plaatsvervangende leden;

Verontschuldigd:

E. Colyn, L. Sonneville, G. Van Der Kelen , leden;
J. Adusei Owusu, A. Keters, S. Kuppens, M. Buts , W. Caron , plaatsvervangende leden;

1. Goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag van de plandag wordt goedgekeurd!
Er wordt gevraagd naar de stand van zaken van de placematjes (vorig verslag). Het promoblad is
binnen bij de bevoegde dienst, nu wordt er gewacht op het promonummer. Dan pas kunnen we de
nodige info voor de aanpassing van de placematjes in deze map steken.
2. Goedkeuring financieel verslag
Op de zichtrekening staat € 5315,05 en op de spaarrekening staat € 2217,47.
Alles is betaald.
Ondertussen is een brief van Belgisaan toegekomen, met de vraag de bijdrage van € 215 voor de
studiebeurs te betalen voor de leerlinge die het Noord-Zuidcomité steunt. Het meisje noemt Sutiporn
de
Sila, en zit in het 5 middelbaar.
Het financieel verslag wordt goedgekeurd!
3. Evaluatie fair fashion
Onze schepen, is zeer tevreden. Er was heel veel volk, goede boodschap, veel mensen die kwamen
kijken, hadden nooit verwacht dat ze zulke mooie kledij gingen te zien krijgen.
Francine bedankt dan ook iedereen, zowel voor als achter de schermen.
De kerk is dan ook een dankbare locatie, heel mooi!
Er was ook heel wat interactie van Scala, zij wandelden door het publiek, en dit sprak veel mensen
aan.
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Er was ook heel veel lof voor de presentator Fried Ringoot, een rolstoelgebruiker, met heel veel moed,
en een heel enthousiast iemand.
De doventolk kreeg ook heel wat appreciatie bij de leden van het Noord –Zuidcomité.
De mensen die aan de kassa zaten, konden op heel wat vragen niet antwoorden, hadden vooraf te
weinig informatie gekregen. Vragen zoals: is er een pauze? Wie mag gratis binnen, wie niet? Is er een
toilet? Enz….
Wat de goodiebags betreft, zat er weinig in de zakken. Hebben achteraf nog wat bijgehaald naar de
wereldwinkel. De herbruikbare tas van Middelkerke was op zich al een leuk cadeau, er hoefde geen
brol in de zakken te zitten. Er stak wel wat info in de tas over fairtrade.
Een aantal leden van het Noord-Zuidcomité, hadden eerder de indruk dat het publiek vooral
geïnteresseerde Scala-fans waren, geen fairtradefans!
Kostenplaatje lag wel heel hoog! Hele dure activiteit! Hebben zeker geen winst gemaakt, we moeten
het aanzien als een sensibiliserende actie. Het volledig financieel verslag is nog niet af, er ontbreken
nog té veel facturen en betalingen.
Sommige winkels vonden het veel te chaotisch achter de schermen.
Na de kerk, konden de mensen nog iets gaan drinken in De Zwerver. Ideaal van grootte, gezellige
sfeer, kort en goed. Ann van Ghana/Akwaaba had een opbrengst van € 210, buiten alle
verwachtingen.
De catering in ’t school was OK, Marc,Greta, Ginette en Héléne hebben dit uitstekend gedaan. De
catering was zeer verzorgd. De slaatjes en pastasalades bevatten wel heel veel mayonaise. Er was
veel eten en drank over.
Voor de volgende editie in 2018 zou er een doe-beurs, fairtrade – actieve fairtrade allure plaatsvinden
i.p.v. een modeshow. Bv. meubels pimpen, t-shirt recykleren, swishing,…Met eventueel tussendoor
tijdens de beurs, een modeshow.
Op de volgende vergadering (dinsdag 14 juni) het financieel verslag van de fair fashion.
4. Internationale dag van de fairtrade, 14 mei, voorstel Christine Verbeeke
Op zaterdag 14 mei, vindt de jaarlijkse “Internationale dag van de fair trade” plaats. De Oxfam
wereldwinkel nationaal, waarbij onze voorzitter vrijwilligster is, heeft een actiemodel uitgewerkt. Zij
voeren actie voor eerlijke handel in suiker. De handelsregels van de Europese Unie zijn
onrechtvaardig voor de suikerrietboeren in het zuiden. Suikerriethandel is niet eerlijk, omdat de
handelsregels uit de EU, rietsuiker uit het zuiden hier niet toelaat.
Tijdens de activiteit op de boerenmarkt, gaan de bezoekers gevraagd worden om een kartonnen
silhouet (met het hoofd van de burgemeester of schepen) te beplakken met stickers in de vorm van
suikerklontjes.
Francine gaat akkoord, dat we het kartonnen silhouet met haar hoofd mogen beplakken!
5. Culinaire wandeling, Inti Sisa, stand van zaken
Marc en Greta zijn met verlof!
Na de paasvakantie nemen we zo vlug mogelijk contact op met hen om verdere afspraken te maken
over de activiteit “Culinaire wandeling” van zondag 24 april as.!
6. Jaarlijkse uitstap met het Noord-Zuidcomité, stand van zaken
Het programma ligt nog niet helemaal vast!
Het bezoek aan de synagoge is nog onzeker!
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De verantwoordelijke kan ons niet garanderen dat hij in het land is, rond 1 juni mogen wij de heer nog
eens opbellen. Dan pas gaan we weten of we de synagoge kunnen bezoeken.
Voor het middagmaal, is er heel wat keuze.
Het bezoek aan het multiculturele Oostende met Dominique Loubaki (van Congolese afkomst), is OK.
Vanaf 14 uur, verwacht Dominique ons bij hem thuis.
Bij slecht weer, gaan we met de tram. Anders met de fiets. Verzamelen doen we aan het De
Greefplein.
Meer details volgen nog.
7. Eerstkomende activiteiten: aperitiefconcert, Couleur aan Zee, landbouwweekend,...
Eerstkomende activiteiten:
-

-

-

’t Aperitiefconcert zondag 3 juli: Buscemi bijt te spits af! Het Noord-Zuidcomité is dan heel blij
met deze groep! We krijgen de garanties van Michel (Cross to Romania), dat we opnieuw
mogen rekenen op hen, gezien Gerard en Noëlla niet meer actief meewerken…Zij zorgen
voor de frigo’s, drank,…Eens nadenken over andere aperitiefhapjes, zoals Oosterse
loempiatjes, of empanada’s, salsadip en taco, soepstengels (grissini) met
guagamolé,….Nadine neemt nog contact voor de salsa-initiatie.
Couleur aan Zee zaterdag 9 juli: hiervoor geven we het woord aan Tijl van de
evenementendienst. In plaats van de hangmatten, kiezen voor strandzetels, recyclagezetels
van de kringwinkel, zitzakken,…? De hangmatten zijn wel een eye-catcher. De eigenaar wil
hier niet meer staan, omdat hij al 2 jaar geen hangmatten verkoopt. Huren kan, maar dit kost
wel wat geld.
Landbouwweekend: triporteur/bakkersfiets met reclame voor fairtrade met eventueel
proevertjes, zoals fairebel-ijsjes, fairebel-melk,… TRIAS: Inti Sisa heeft ondertussen al
contacten gelegd met de spreker. Greta en Marc zijn momenteel in verlof. Nemen zo vlug
mogelijk contact op met hen na hun verlof. Francine wil dat de activiteiten plaatsvinden tijdens
de week, niet op zaterdag. Dit zorgt voor dubbele programmatie. Voorstel om te integreren
de
binnen de actie “Luistervinken” in de bib. Elke 3 donderdag van de maand vindt dit plaats.
Voorstel op donderdag 15/9, net voor het weekend van ’t landbouwweekend.

8. 11.11.11.: waar, hoeveel dagen,...?
11.11.11.: aanvraag voor het gebruik van de Calidris is binnen. Voorstel is om alles klaar te zetten op
donderdag 10 november. In ’t weekend van 11.11.11.: vrijdag 11 november van 14u tot 18u, zaterdag
12 november van 14u tot 18u, en op zondag 13 november doorlopend van 10u tot 18u. We gaan de
bar zelf moeten uitbaten. Hiervoor gaan ook vrijwilligers nodig zijn. Johan Aesaert is bereid om op
de
zondag 13 november de 2 shift te doen. Thema dit jaar is opnieuw “sociale bescherming”. Wachten
de goedkeuring af van het gebruik van de Calidris. ’t Zou een mooie en interessante locatie zijn. Dicht
bij de tram, goed toegankelijk, parkeerplaats, een bar die het Noord-Zuidcomité zelf kan uitbaten,…
9. Varia, met nieuws uit de groepen
-

De projecten vragen of het mogelijk is om de formulieren voor de toelagen wat vroeger op te
sturen. De betalingen zouden dan vroeger kunnen gebeuren. Indienen voor 1 juni 2016!

-

Rita Soete heeft een mailtje gestuurd naar de schepen met de vraag naar wat materiaal
(kookpot, tafeltjes, kleren voor een meisje van 15 maanden,…) voor een paar gezinnetjes uit
het opvangcentrum Lombardsijde, die nu een woonst gevonden hebben in Nieuwpoort-Bad.
De families zijn nog op zoek naar wat materiaal om zo van start te gaan, hun inkomens liggen
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heel laag, en ze hebben niet voldoende middelen om alles zelf aan te schaffen. Francine heeft
een kookpot staan die de mensen mogen hebben.
-

Nadine haar schoonbroer is actief in de Bethelkerk in Lombardsijde. Hier kunnen minder
de
bedeelde mensen elke 3 donderdag van de maand, vanaf14 uur, naar de kerk komen voor
voedselpakketten, is er een kledijbank,…Nadine geeft meer uitleg over de werking hiervan.
Wendy meldt dat de duurzaamheidsambtenaren werden geïnformeerd over de
Schenkingsbeurs (online platform voor het samenbrengen van aanbieders en vragers van
voedseloverschotten). 1 van de voorstellen is om eens een bezoek te brengen aan de
Bethelkerk, en er desnoods eens een vergadering te houden.

-

Inti Sisa: zoals eerder vermeld, zijn Marc en Greta in verlof. Op 26 november 2016 vindt de
“high tea” activiteit plaats in “De Kilt” Westende. Nu wordt er voorgesteld om deze activiteit te
laten plaatsvinden in een andere locatie: de refters van de gemeenteschool Lombardsijde of
Middelkerke. De vrees is er dat er niet veel mensen in “De Kilt” zullen geraken, gezien de
grote baanwerken in Westende en Lombardsijde. Eerst overleggen met Inti Sisa!

-

Mama Gambia: Héléne zal hoogst waarschijnlijk niet meer naar Gambia gaan. Zij blijft wel de
dove jongen Ismaïla opvolgen en financieel steunen. De heer Osman uit de dovenschool in
Gambia, volgt dit op! Héléne had ook nieuws uit Heathers school-project en over het project
“Horses en donkeys”.

-

Ghana/Akwaaba: Ann en Osu zijn onlangs naar Ghana geweest, en hebben een bezoek
gebracht aan hun schooltje in Osiem. Er zijn altijd noden aan schoolmateriaal, computers,
onderhoud van ’t school,…. De leerkrachten in Osiem Ghana, worden betaald door de staat
en ook deels door de kerk. Ann en Osu volgen de toestand in ’t schooltje voortdurend op. Zij
hebben hun contacten in het dorp!

-

Belgisaan: kaas- en wijnavond op zaterdag 23 april. Inschrijven kan nog steeds! De activiteit is
opgenomen in de activiteitenkalender.

-

STAR: heeft al heel wat projecten ondersteund, of “sterretjes” uitgedeeld aan goede doelen!
Het project organiseert workshops voor de jeugd, zowel creatieve als sensibiliserende
wereldse workshops. In 2015 werden er heel veel workshops aangevraagd bij het project. Tijl
raadt ons aan om eens een kijkje te gaan nemen op de website stars4stars.be

-

Ambarawa: Johan Aesaert stopt met de medewerking te verlenen aan het project. De
samenwerking tussen Johan en Lucréce loopt niet naar wens. Het schooltje draait goed. Van
een krot-gebouw, hebben de mensen van Ambarawa er een mooie school opgericht, een
nieuwbouw. Van een klein aantal leerlingen, is het aantal gegroeid naar een grote school.
Ongeveer 140 leerlingen kunnen er nu school volgen. Ondertussen krijgen de leerkrachten
ook financiële middelen van de overheid en moet het project niet meer instaan voor de kosten.
Christine en Erica nemen contact op met Lucréce, en vragen een onderhoud. Wij willen
zekerheid over het project, gezien we heel binnenkort starten met de opmaak van nieuwe
placematjes. We willen zeker zijn of Ambarawa zal aanwezig zijn op ’t aperitiefconcert en
Couleur aan Zee. Johan is wel nog bereid, om als losse medewerker hier en daar te helpen!

-

Info doorsturen van “de elfenschool” naar Christine. Deze workshop zal gehouden worden
tijdens de toffedingendag op 1 juli in Leffinge.

-

Volgende vergadering: 14 juni 2016

Volgende vergadering Noord-Zuidcomité:

Voor verslag,
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Wendy Vandenberghe Erica Blomme.
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