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  Middelkerke  

 

Verslag Noord-Zuidcomité    woensdag, 31 augustus 2016    NZ/201- 

 

Aanwezig: F. Ampe-Duron, schepen; 
 
C. Verbeeke, voorzitter; 
 
E. Blomme, secretaris; 
 
W. Vandenberghe, ambtenaar; 
 
A. Goudsmedt, H. Clybouw, J. Leblanc, N. Dobbelaere, G. Van Der Kelen , leden; 
 
M. Luyssen, M. Buts , plaatsvervangende leden; 

Verontschuldigd:  E. Colyn, L. Sonneville, T. Vandenabeele, leden; 
 
J. Adusei Owusu, A. Keters, S. Kuppens, W. Caron , plaatsvervangende leden; 

 

 

 

 
1. Goedkeuring vorig verslag 

Vorig verslag (van de vergadering 14 juni) wordt goedgekeurd. 

2. Financieel verslag 

Op de zichtrekening staat 6734,13€ 

Op het spaarboekje staat 2219,17€ 

Alle rekeningen zijn betaald. 

Enkel de verdeling van de opbrengst (aperitiefconcert + CAZ) aan de projecten moet nog gedaan 
worden.  

3. Landbouwweekend, praktische afspraken 

Het landbouwweekend vindt plaats op 17 en 18 september. 

We mogen gebruik maken van de bakfiets van de werf. Bedoeling is om heen en weer op de dijk te 
rijden. De bakfiets zal aangekleed worden, om goed op te vallen. 

Onze stand en de wereldwinkel staa in de tent P. Pouletstraat. Het NZC zal aan de bezoekers vragen, 
om een kort vragenlijstje in te vullen rond fairtrade. Dan zal gevraagd worden om fairtradefan te 
worden, dan pas krijgen de geïnteresseerde mensen een herbruikbare linnen tas. 

Zaterdagvoormiddag 17 sept. 9 u – 14 u   Marc Buts 
Wendy 
Christine Verbeeke 
Erica (voor de opbouw) 

Zaterdagnamiddag 17 sept. 14 u – 18 u Marc Buts 
Greta van der Kelen 
Wendy 
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Zondagvoormiddag 18 sept. 

 

9.30 u – 14 u Erica 
Christine Verbeeke 
Ann Goudsmedt (ovb) 

Zondagnamiddag 18 sept. 

 

14 u – 18 u Nadine 
Erica 
Ann Goudsmedt (ovb) 

 

We spreken onderling af met elkaar, wie wat zal doen de dag zelf, rondrijden met de bakfiets of 
vragenlijsten laten invullen door de mensen.  

  

 

4. Organisatie 11.11.11. 

De 2
de

 handsboekenbeurs zal plaatsvinden op 11 nov. van 13 u tot 18 u, op 12 nov. van 13 u tot 18 u 
en op 13 november van 10 u tot 17 u. 

Het klaarzetten van de boeken, zal gebeuren op donderdagnamiddag, vanaf 13 uur. Met hulp van 
Mike uit de jeugddienst, en 2 mankrachten uit de technische afdeling. Volgende leden van het Noord-
Zuidcomité zullen een handje helpen: Nadine, Héléne, Christine, Michel, Erica, Wendy,…Er zullen nog 
wel medewerkers volgen. 

We kunnen geen gebruik maken van de parketzaal, wel van de grote zaal, tentoonstellingsruimte en 
de cafetaria. 

De shiften worden op een later tijdstip ingevuld. 

11.11.11 strijdt tegen armoede en onrechtvaardigheid. Dit jaar voeren we campagne voor een goede 
gezondheidszorg in het Zuiden. Zo vanzelfsprekend "Santé!" voor ons klinkt, zo onbereikbaar is een 
goede gezondheid voor 1,3 miljard mensen op deze wereld. Zij hebben geen dokter, apotheker of 
ziekenhuis in de buurt. Laat staan dat ze die kunnen betalen. Dat is onrechtvaardig, want 
gezondheidszorg is een mensenrecht. 

Gezien we beschikken over de cafetaria, zouden we symbolisch klinken met een rood drankje, met 
bissap bv. 

We gaan de bezoekers aan de boekenbeurs eveneens vragen om de petitie te tekenen, en zo hun 
eigen doktersbriefje laten invullen. 

Meer info later! 

 

5. Evaluatie van o.a. de uitstap, aperitiefconcert, CAZ 

- Uitstap met het Noord-Zuidcomité 19 juni: 

De uitstap ging dit jaar naar Oostende. Ondanks het heel mooi aanbod, was er maar weinig interesse 
in deze activiteit. ’s Morgens hebben we het nieuw GPS-spel gespeeld van “Iedereen Mondiaal”, ’s 
middags lunch in het Marokkaans restaurant Marhaba en in de namiddag hebben we uitgebreid 
kennis kunnen maken met Dominique Lubaki. Het was een zeer boeiende, gevarieerde en 
multiculturele dag. Greta stelde voor om voor volgend jaar de kans te bieden aan minder mobiele 
mensen, en een plus-aanbod voor deze mensen aan te bieden. Misschien trekken we zo ook eens 
een ander publiek aan. Volgend jaar, zouden we naar Borgerhout gaan (Carnotstraat, Kerkstraat,…) 

- Aperitiefconcert 3 juli: 
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Volgend jaar is het OK als elke vereniging met 3 medewerkers/vrijwilligers aanwezig is om mee te 
werken aan het aperitiefconcert. Ook niet nodig om aan elke medewerker een volle drankkaart te 
geven. Een grote kost voor het comité. 

Het comité is heel blij met de locatie. 

De muziek was OK. 

Volgend jaar meer wisselgeld voorzien. 

De hapjesbordjes volgend jaar eens anders aanpakken, geen kaas + salami meer. 

In bijlage vind je het financieel verslag. Wendy en Erica gaan samen nog eens de rekening maken. Er 
waren een aantal foutjes in de berekening.  

- Couleur aan Zee 9 juli: 

Het Noord-Zuidcomité verzorgde de bar (bar solar). Deze was een echte eye-catcher. Voor volgend 
jaar kunnen wij die al vastleggen. De bar mag wel dichter van de afwastent staan volgende keer. 

Er was opnieuw heel veel volk, prachtig weer, mooie muziek. De kinderworkshops hadden heel veel 
bijval.  

Meer wisselgeld voorzien. 

Er is een hele goede samenwerking met Tijl, dienst evenementen.  

Belgisaan was opnieuw uitverkocht. 

De Noord-Zuidverenigingen waren allemaal heel tevreden met de opbrengst. 

In bijlage vind je het financieel verslag. 

 

6. Varia, met o.a. nieuws uit de projecten 

- Cross to Romania: 

 3 september: sporten voor het goede doel: de heer Depoover organiseert elk jaar opnieuw 
een activiteit “sporten voor het goede doel” in de Calidris. Je kan er kiezen uit verschillende 
afstanden, fietsen, wandelen of met de scooter rijden. De bar is doorlopend open. Je kan er 
belegde broodjes krijgen en vanaf 17.30 uur kan je een spaghetti kopen. Christine en Erica 
gaan naar deze benefiet. Wendy zal op die dag een kijkje gaan nemen in Oostende “Feest in 
den Hof”. 

 11 september: jaarlijkse familiemaal in de Stille Meers voor “Cross to Romania”. Nadine en 
Christine zullen een handje gaan helpen. Zij worden tegen 11 uur verwacht. 

- Ghana/Akwaaba: 

De zonnepanelen zijn niet aangekomen met de container terwijl O’Soe in Ghana zat, en 
zullen op een later tijdstip worden geïnstalleerd. De mama van O’Soe is op 94-jarige leeftijd 
overleden, waarbij onze innige deelneming. 

- Inti Sisa Costa: 

 Op donderdag 22 september, luistervinken in de bib, om 20.00 uur. Zowel in Peru als in 
Ecuador versterkt Trias de ketenontwikkeling en belangenverdediging bij boerenorganisaties. 
Johan Dezeure brengt, na een inleefreis in oktober 2015, een getuigenis over het werk en de 
ondersteuning van Trias voor ondernemende mensen en hun families in het Andesgebergte. 
Kostprijs: €5. De opbrengst van deze avond gaat integraal naar Trias. Achteraf kan je er een 
streekbiertje drinken. Meer info bij Inti Sisa Costa. 

 Volgend jaar organiseert Inti Sisa een inleefreis naar Ecuador, van 7 juli 2017 tot 29 juli 2017. 
Zij gaan heel wat bezienswaardigheden bezoeken, zoals Machu Picchu, Cuicocha meer, 
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Lima, Santo Domingo, logeren in Guamote Inti Sisa (Sierra),….echt de moeite…Meer info te 
verkrijgen bij Marc en Greta van Inti Sisa. 

 High Tea: Afternoon tea of high tea? In een workshop worden er hartige hapjes, scones met 
confituur en 'clotted cream', gebak, koekjes, bonbons, 'sandwiches',...Met een lekker kopje 
eerlijke thee. Inti Sisa Costa zal heel wat fairtradeproducten gebruiken tijdens de 
workshop. Deze activiteit zal plaatsvinden in “De Kilt” Westende, op zaterdag 26 november, 
vanaf 13.00 uur. Meer info bij Marc en Greta. 

- Hart voor Gambia: 

Ismaïla is afgestudeerd, en zal naar de vakschool gaan. Er is opnieuw gestart met een 
kippenproject in de dovenschool. Mama Gambia wist ons ook te vertellen dat er opnieuw 
containers met materiaal van Medios zullen verscheept worden met het schip de “Godetia”.  

Het project van Héléne wordt ter plaatse opgevolgd door Osman. 

Zij heeft ook nog altijd contact met de vereniging “Horse en Donkeys”. 

- STAR: 

Tijl was verontschuldigd! 

- Belgisaan: 

 Op zaterdag 1 oktober vanaf 12 uur, organiseert Belgisaan hun jaarlijkse happening in de 
feestzaal “de stille meers”. Meer info bij Emmanuel of Jeanine. 

 Tijdens de zomermaanden heeft het project een aantal rommelmarkten georganiseerd, en is 
er heel wat volk op af gekomen.  

 Nadine heeft haar medewerking met Belgisaan stop gezet. Zij wil zich verder als 
onafhankelijke inzetten voor het Noord-Zuidcomité. 

- Ambarawa: 

 Via het schoolproject uit Indonesië, heeft Lucréce moeten horen, dat het schooltje geen 
financiële hulp meer wenst vanuit België. Wat wij uiteraard heel jammer maar ook heel  
merkwaardig vinden. Lucréce zelf vond dit ook een heel spijtige zaak, gezien zij ook al bijna 
10 jaar bezig zijn met het project, en je dit ook niet zo maar los kan laten. Er werd dan een 
mail gestuurd naar de verantwoordelijken van het schoolproject in Indonesië. Het antwoord liet 
op zich wachten, en vanuit de dienst werd er dan gevraagd aan het Ambarawa-schoolproject 
of zij deze mail ontvangen hadden. Het schooltje vraagt tijd om nog eens na te denken over 
de verdere samenwerking. Johan (die nu niet meer actief is binnen Ambarawa), gaat 
binnenkort naar Indonesië, en zij willen hem nog eens klaar en duidelijk vragen hoe het nu 
verder moet. 

Zolang er geen duidelijkheden zijn over het schooltje, worden de uitbetalingen van de 
toelagen en de opbrengsten van het aperitiefconcert en “Couleur aan Zee” ‘on hold’ gezet!  

- Subsidiereglement: 

In de toekomst zal het reglement moeten aangepast worden, dit voor het geval een project 
dreigt te stoppen met bestaan. 

- Datum volgende vergadering: 

Donderdag 3 november, om 19.30 uur. 

 

 

Volgende vergadering Noord-Zuidcomité:  
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Voor verslag, 

Wendy Vandenberghe Erica Blomme. 


