p.a. dienst ontwikkelingssamenwerking
Spermaliestraat 1 – 8430 Middelkerke
tel. 059/31.30.16
e-mail: erica.blomme@middelkerke.be
Middelkerke
Verslag Noord-Zuidcomité

Aanwezig:

dinsdag, 14 juni 2016

NZ/201-

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

Verontschuldigd:

J. Leblanc, E. Colyn, S. Delys, G. Van Der Kelen , leden;
J. Adusei Owusu, A. Keters, S. Kuppens, W. Caron , plaatsvervangende leden;

1. Goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag (vergadering van 29 maart) wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring financieel verslag
Op de zichtrekening staat € 5759,48 (de rekening van CURA en het voorschot van de fairtradeprijs
(boerenmarkt) moeten nog vereffend worden)
Op de spaarrekening staat € 2217,47
3. Voorstelling campagne 11.11.11.-2016
Geertrui Van Eynde van 11.11.11.-West-Vlaanderen, is aanwezig om de campagne van 2016 toe te
lichten.
Thema dit jaar, draait zoals vorig jaar opnieuw rond “sociale bescherming voor iedereen”: “Santé”.
de

In het 2 campagnejaar over sociale bescherming, legt 11.11.11. de nadruk op het belang van een
basisgezondheidszorg voor iedereen. Gezondheid is een mensenrecht!
In heel wat landen, bestaat er een groot risico dat de gezondheidszorg wordt gecommercialiseerd.
Een kwaliteitsvol gezondheidssysteem is een van de pijlers van sociale bescherming en een absolute
voorwaarde voor een gezondere wereldbevolking.
Wij kunnen heel wat doen rond deze actie.
Zoals een “Santé-actie”, een petitie-actie, met een actiestand aanwezig zijn op bv. Couleur aan Zee,
het landbouwweekend,
Men kan een “beweeg-mee-actie” organiseren, dit is een sportieve activiteit, sporten voor het goede
doel.
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11.11.11. is ook op zoek naar grote bedrijven, om een verkoopactie van chocolade of truffels te
organiseren. Ann vraagt aan Osu of hij chocolade of truffels mag verkopen op zijn werk Daikin
Oostende.
Geertrui had het kersverse campagnefilmpje bij over de nieuwe campagne van dit najaar.
Het Noord-Zuidcomité vindt veel in de ziektebriefjes (petitie), en we bestellen 500 doktersbriefjes.
Deze kunnen gebruikt worden tijdens Couleur aan Zee (samen met een grote kleurrijke poster), en op
het landbouwweekend.
Op de website van 11.11.11. zullen de acties te zien zijn van zowel hier in het noorden, alsook de
acties in het zuiden.
Geertrui gaf ook uitleg over het vrijwilligerspanel van 11.11.11. Er wordt nog gezocht naar
beleidsvrijwilligers.
4. Evaluatie voorbije activiteiten
-

Boerenmarkt: koud, en weinig volk! Het vleeskraam was niet aanwezig. We hebben wel goed
verkocht. Thema rond de suikerrietboeren, is moeilijk te verkopen. Hebben een aantal foto’s
genomen van mensen met een kopje koffie. Op de facebookpagina, hebben meer dan 5000
menen de foto’s van de boerenmarkt aangeklikt.

-

Belgisaan: *kaas- en wijnavond van 23 april: veel volk, het lokaal zat vol. Er was een heel
mooi en ruim aanbod aan verschillende kazen. De mensen waren heel tevreden! Het lokaal
wordt wel wat té klein. Een volgende keer denkt het project er aan om “de kilt” te
gebruiken.*en de rommelmarkt heeft €150 opgebracht!

-

Inti Sisa: de culinaire Warandewandeling: het project zelf is heel tevreden. Zoiets moet
groeien. De wandeling was met een gids, heel wat wandelaars dachten dat het een fikse
wandeling ging zijn. Het eten na de wandeling viel enorm in de smaak! Uiteindelijk waren er
30 mensen aanwezig.

-

STAR: heel wat steden en gemeenten doen beroep op de workshops van STAR. Workshops
waaronder ook heel wat duurzame en wereldse ateliers. In de toekomst zal gekeken worden,
of er geen mogelijk zou bestaan om een project in het zuiden op te starten.

-

Fairtrade: Christine en Erica hebben een bezoekje gebracht aan de drankencentrale Debal in
Nieuwpoort. Bedoeling van ons bezoek was, om de leverancier te motiveren, om hun
fairtrade-aanbod te promoten in de horecazaken van Middelkerke. Zij vonden dat dit hun taak
niet was. Geen succes!

5. Praktische afspraken uitstap 19 juni
Slechts 9 personen zijn ingeschreven voor de uitstap!
We beslissen om de tram te nemen om 9.05 uur aan het Degreefplein, Middelkerke. Afstappen halte
Marie-Joséplein.
Om 9.30 uur hebben we afspraak met de mensen van “Iedereen Mondiaal”, aan de kiosk in het
Leopoldpark van Oostende.
Het GPS-spel duurt tot 12 uur.
Om 12.30 gaan we lunchen in Marhaba, Marokkaans restaurantje in de Schippersstraat van
Oostende.
Tegen 14 uur hebben we een afspraak met Dominique Lubaki, in zijn huis “Malaïka”.
Thuiskomst is voorzien rond 19 uur.
6. Financieel verslag "Fair Fashion"

uitgaven
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185,71
6695
220,5
4840
581,62
200
217,62
210,9
177,64
459,91
84
13872,9

catering drank +diversen scala
Scala optreden
doventolk
klank en licht
sabam
presentatie
catering Scala
catering techniekers
allerlei (boeket, rozen, snoepgoed,…)
goodiebags (wereldwinkel)
promomateriaal (affiches, flyers, programmaboekjes)
totaal uitgaven

Inkomsten:
4900 kaartverkoop
4900 totaal inkomsten

13872,9 – 4900 = TOTAAL UITGAVEN: €8972,9
Deze activiteit is een sensibiliserende actie!
7. Afspraken organisatie aperitiefconcert
Zie in bijlage het verloop van het aperitiefconcert + de takenlijst.
8. Stand van zaken "Couleur aan Zee"
Tijl is dossierbeheerder van Couleur aan Zee, en volgend jaar ook.
Hij geeft de voorlopige stand van zaken mee.
Affiches en flyers worden verdeeld.
Hij vraagt aan de projecten om zoveel mogelijk zelf te kijken voor tafels. Vorig jaar hadden we er
tekort.
De solar-bar/fairtradebar wordt uitgebaat door het Noord-Zuidcomité. Er zal enkel cola (echten),
fruitsap (kleine flesjes appelsap + worldshake), water (plat en spuit), wijn en streekbieren verkocht
worden.
De start van de opbouw begint om 8 uur. Om 11 uur start de wereldmarkt.
De opbrengst gaat naar het Noord-Zuidcomité.

9. Voorstel organiseren diversiteitskwis
De dienst beschikt nog altijd op 22 oktober over “De Branding”. Eerst werd gedacht om een optreden
met “Wak maar Proper” te organiseren, maar de groep heeft momenteel geen tijd. Dan werd gedacht
om een filmavond te organiseren, ook dit geraakt niet van de grond. Misschien kunnen we een
“diversiteitskwis” organiseren? Een ludiek en leerrijk totaalconcept georganiseerd door “Kwasa
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Kwasa” uit Gent. De organisatie zorgt voor een leuke en interessante quiz over een actueel en
boeiend thema: diversiteit in onze samenleving. Zij zorgen voor de begeleiding en omkadering van de
quiz, de volledige afhandeling van de quiz (jureren, puntentelling,…) en zorgen voor lekkere
wereldhapjes en drankjes. Kostprijs: €20/deelnemer.
Het comité vindt het téveel geld!
Nu wordt er geopteerd om een “wereldcafé” te organiseren.
10. Pop-up wereldwinkel in Middelkerke
Wendy stelt voor om eventueel te starten met een pop-up wereldwinkel in Middelkerke.
Een voorbeeld: Yez had een pop-up in de Leopoldlaan. Kostprijs huur €600, maar moest hiervan maar
de helft betalen.
Voorstel is om vaste dagen (en ook niet elke dag) de winkel open te houden. Eens kijken of er hier
kan samengewerkt worden met het sociaal dienstencentrum voor vrijwilligers, of via de seniorenraad.
Onze voorzitter (zelf vrijwilliger in de wereldwinkel van Oostende), zegt dat hier wel heel veel komt bij
kijken. Zij zal er eens over praten met de verantwoordelijke van Oostende.

11. Varia, met nieuws uit de projecten
-

De website: er wordt gevraagd aan de projecten om de website eens te bezoeken, en te zien
of alles up to date is!

-

Filmfestival: in het voorjaar van volgend jaar, organiseert “Ciné Horizon” het filmfestival . Er
wordt gekeken of hier geen samenwerking kan zijn. Film verbindt mensen, ongeacht afstand
of cultureel-economische verschillen. Wereldfilm brengt een betere zichtbaarheid van het
Zuiden bij ons. Door het zien van films uit de hele wereld, krijg je meer voeling met andere
volkeren, culturen en realiteiten. De dienst werkt dit verder uit!

-

Belgisaan: Emmanuel en Jeanine zitten momenteel in Thaïland. Het nieuwe schooljaar is
gestart, dit is dan altijd een druk moment om te gaan controleren welke leerlingen er
aanspraak maken op steun, welke leerlingen verder steun krijgen, wie aanspraak maakt op
het foodprogramm….

-

STAR: de workshops draaien op volle toeren! O.a. in Maldegem, De Panne,…Het project
heeft ook heel wat ”sterretjes” uitgedeeld. 3 andere projecten kregen financiële steun.
Onlangs was er ook een aardbeving in Ecuador, maar er is geen melding binnen dat het
plankindje in gevaar zou zijn.

-

Ghana/Akwaaba: Osu vertrekt in juli naar Ghana. Hij is druk in de weer om opnieuw een
container te vullen met allerhande goederen voor ’t schooltje, het plaatselijke ziekenhuis,...
Osu is eveneens aan het kijken om zonnepanelen te plaatsen voor het schooltje.

-

Ambarawa: Lucréce wilt verder blijven werken voor het schooltje in Indonesië.

-

Cross to Romania: Johan Depoover heeft opnieuw de medewerking gevraagd, om affiches
en flyers te maken voor de activiteit ”sporten voor het goede doel”. Deze zal plaatsvinden op
zaterdag 3 september. Het familiemaal, zal plaatsvinden op zondag 11 september.

-

Hart voor Gambia: Héléne neemt wat gas terug. Zij blijft de situatie opvolgen in Gambia, en
zorgt verder voor Ismaïla. Zij blijft in contact met de dovenschool waar Ismaïla les volgt!

-

Inti Sisa Costa: is verontschuldigd. Op donderdag 22 september organiseert het project in de
bibliotheek een infoavond “getuigenis inleefreis Ecuador”, dit i.s.m. “Trias”. Zowel in Peru als
in Ecuador versterkt Trias de ketenontwikkeling en belangenverdediging bij
boerenorganisaties. Joan Dezeure brengt, na een inleefreis in oktober 2015, een getuigenis
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over werk en de ondersteuning van Trias voor ondernemende mensen en hun families in het
Andesgebergte.
Programma: verwelkoming, getuigenis van Johan Dezeure, pauze, voorstelling inleefreis Ecuador
juli 2017, vragenronde en afsluiter (hapje en drankje)
Wanneer: donderdag 22 september 2017 om 20.00 uur
Waar: bibliotheek Populierenlaan 16 8430 Middelkerke
Kostprijs: 5 Euro (gaat integraal naar Trias)
Inschrijven: Graag een seintje vooraf: 0474 30 81 99 / marc.buts@telenet.be of
bibliotheek@middelkerke.be of ontwikkelingssamenwerking@middelkerke.be

Volgende vergadering Noord-Zuidcomité:

Voor verslag,
Wendy Vandenberghe Erica Blomme.
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