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1. Goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag (van de vergadering op woensdag 31 augustus) wordt goedgekeurd!
2. Goedkeuring financieel verslag
Het financieel verslag wordt goedgekeurd!
Op de zichtrekening staat € 4276,47.
Op de spaarrekening staat € 2219,17.
3. Evaluatie landbouwweekend
Een hele geslaagde actie!
We hebben heel wat volk kunnen bereiken met onze activiteit. Er werden herbruikbare linnen tassen
uitgedeeld. Hiervoor moesten de mensen wel eerst een vragenlijst invullen i.v.m. fairtrade, moesten ze
hen fairtradefan maken, en dan pas kregen ze de tas!
Hierdoor zijn we ook aan onze 1

ste

FairTradeSter geraakt!

De link met onze lokale boeren valt blijkbaar in de smaak van vele bezoekers.
Ook de bakfiets was een trekpleister!
De tekeningen voor de kindjes is eveneens een groot succes. Zo bereiken we ook het jonge publiek.
4. Evaluatie boerenmarkt, week van de fairtrade
Ook hier werden er tassen uitgedeeld nadat de mensen eerst een vragenlijst ingevuld hebben, en
fairtradefan geworden zijn.
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Er was choco tekort!
De boterhammetjes met choco had geen zo een groot succes, veel mensen komen of kwamen juist
van tafel.
Er was voor € 125,90 aan producten uit de wereldwinkel verkocht.
De samenwerking met de mensen van de boerenmarkt is ook altijd heel leuk.
Er was net een artikel in de pers verschenen, met het feit dat de bekende chocolatier Dominique
Persoone koos voor fairtrade-chocolade uit 10 andere verschillende soorten chocolade!!!
5. 11.11.11.-campagne
Dit jaar zitten we opnieuw op een andere locatie!
We zijn eens benieuwd. Op de affiche staan geen openingsuren vermeld. Als de zaal klaargezet
wordt, de openingsuren uithangen aan de deur.
Aan de vrijwilligers wordt gevraagd om zowel de boekenverkoop en de bar te doen. We gaan de
cafetaria niet gebruiken, maar zetten wel een aantal tafeltjes en stoeltjes in de grote zaal. Volgende
dranken worden geserveerd: koffie, thee, water, wijn, pils, cola.
Aandringen bij de mensen van de werf, om zeker de nieuwe afgevoerde boeken op te pikken bij de
bib.
Zorgen voor een karretje/transpalet, gemakkelijk te vervoeren/transporteren.
De campagne staat in het teken van ”Santé”, voor iedereen een betere en betaalbare
gezondheidszorg. Aan de bezoekers zal gevraagd worden om de petitie te tekenen,
doktersvoorschriften. Dit is de politieke actie.
De prijs voor de boeken is €2 op vrijdag en zaterdag en €1 op zondag. 5 kopen + 1 gratis!
De tabel met de medewerkers en de indeling van de shiften wordt eerstdaags doorgemaild.
We mogen geen muziek spelen, hebben geen SABAM aangevraagd, kost ook heel veel geld om dit
aan te vragen.
Michel zorgt voor glazen en pils en cola. Erica zorgt voor de rest van de drank!
Grote vraag is, naar waar moeten de boeken terug na de 2

de

handsboekenverkoop!

6. Optreden "Wak maar proper" 2017
“Wak maar proper” op zaterdag 11 maart 2017. De zaal in “De Branding” staat in optie. De groep zingt
vredesliederen/protestliederen van over de ganse wereld. Een multiculturele muzikale avond.
Niet combineerbaar met een wereldcafé. Voorstel is om het wereldcafé in het najaar te organiseren, in
de maand oktober.
We kunnen de activiteit met “Wak maar Proper” al publiceren in de activiteitenkalender.
Voorstel € 10 in voorverkoop, € 12 aan de deur.
Hierbij wordt de medewerking van zoveel mogelijk leden van de projecten gevraagd.
Opbrengst van deze avond gaat naar alle projecten.
Praktische afspraken op de plandag.
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7. Varia, met nieuws uit de projecten
-

Het wereldcafé 2017: is niet te combineren met het optreden van “Wak maar proper”. Een
voorstel is om het wereldcafé te organiseren in het najaar van 2017. Op het wereldcafé,
kunnen de mensen al binnen vanaf 18.00 uur om een hapje te eten. Om 20.00 uur start van
de avond, met de getuigenissen van inwoners die ooit al eens een tegemoetkoming hebben
gekregen van de gemeente om stage, bouwordekamp, inleefreis,…te doen.

-

Plandag: de plandag zal plaatsvinden op zaterdag 4 februari, vanaf 13.30 uur. Hoogst
waarschijnlijk in de refter van de gemeenteschool Middelkerke. Bedoeling is om de
jaarwerking van de dienst ontwikkelingssamenwerking voor te stellen, en de werking van de
projecten te overlopen. Achteraf voorzien we een hapje en drankje voor de medewerkers en
vrijwilligers van het Noord-Zuidcomité. Inti Sisa is bereid om de hapjes te maken voor die
avond. Opbrengst is voor hun project.

-

Oxfam Cadeaudagen: onze voorzitter meldt dat er dit jaar opnieuw een geschenkenbeurs zal
plaatsvinden voor de wereldwinkel. Locatie: “De Grote Post” Oostende, op 14,15,16,17,18
december, gratis ingang!

-

Inti Sisa: de activiteit “High tea” zal plaatsvinden op zaterdag 26 november om 13 uur, in
“De Kilt” Westende. Er zijn nog niet veel inschrijvingen binnen. Er worden zelf hapjes gemaakt
en meer uitleg over thee gegeven. Deelnemen aan 15 euro, betalen ter plaatse. Inschrijven bij
Greta en Marc, of bij de dienst ontwikkelingssamenwerking.
Evaluatie “luistervinken” in de bib: TRIAS zelf was achteraf wel tevreden met de opkomst.
Voor evenementen met een inhoud, is er weinig interesse. Jammer! Het was wel heel
interessant. Positief: eens een andere NGO in de kijker. Thema landbouw is ook voor een
beperkt publiek.
Het project: in Guamote Ecuador, krijgen de kleuterklasje gezonde maaltijden. Een
basisvoeding met producten uit de groenten- en kruidentuin in het centrum. Het project plant
een uitbouw van een (kinder)boerderij voor de kweek van voedzame producten voor de
dagelijkse maaltijdvoorziening en behoeften. Voor nog geen €0,50 krijgen de kinderen in
Ecuador een volwaardige maaltijd. In de streek is het niet evident dat kinderen voldoende
voedsel krijgen, en eiwitten zijn heel belangrijk voor de groei van kinderen.
de

-

Belgisaan: Emmanuel zit momenteel in Thaïland voor de 2 uitbetaling van de leerlingen.
Jeanine vertelde dat er de laatste tijd heel veel rijstvelden verdwijnen, en suikerrietvelden
worden aangelegd. Dit is blijkbaar niet zo gezond, en er is een enorme toename van diabetes.
Het zijn de grote internationale bedrijven die hier achter zitten, terwijl dit voor de lokale
bevolking geen verbetering is. Voor een foodprogramma betaal je €100/kind/jaar: hiervoor
kunnen de kinderen naar school en krijgen ze eten over de middag.

-

STAR: sinds de aardbeving is er weinig contact met de mensen van Ecuador. STAR verwacht
eind november een verslag van hun plankindje, Plan Internaional. Het project heeft een
sterretje uitgedeeld aan de “boekenbus” voor de vluchtelingenkampen in Griekenland. De
vluchtelingen hebben niet alleen recht op kledij, voeding, maar ook wat cultuur, o.a. een boek
is een welkome bezighouding. Volgend jaar is het project kandidaat om een heus wereldkamp
in Zwevegem te organiseren in de paasvakantie, met wereldse activiteiten.

-

Ghana/Akwwaba: Osoe zit momenteel in Afrika voor de begrafenis van zijn mama. In Afrika
is een begrafenis een feest! Er wordt gedanst en gezongen. De zonnepanelen zijn
ondertussen toegekomen.

-

Hart voor Gambia-Westende: de “Godetia” (oorlogsboot uit Oostende) is volgeladen
toegekomen in Gambia. Helena heeft het schip wat helpen vullen. Het kippenproject is
opnieuw opgestart. Om bankkosten te vermijden, heeft Mama Gambia centen meegegeven
met de stedenbandcoördinator uit Oostende om te geven aan Osman. Die zal op zijn beurt de
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centen gebruiken voor de opvoeding van Ismaïla. Het project “Horse and donkey” dat Helena
al veel jaren steunt wordt heel goed opgevolgd.
-

Ambarawa: in bijlage vind je de voorgeschiedenis hoe het komt dat het project de boeken
sluit. In bijlage vind je ook het advies van de dienst ontwikkelingssamenwerking en het advies
van het Noord-Zuidcomité. Dit zal via een C-puntje op het college gebracht worden ter
kennisgeving. Greta stelt voor, om als herinnering en bedanking voor hun inzet de voorbije
jaren, een fotoboek te maken voor het project.

-

Winterknetters: zal dit jaar opnieuw plaatsvinden. Er is een oproep verstuurd naar de NZprojecten met de vraag wie interesse heeft om hieraan mee te werken.

-

Cross to Romania: tijdens hun laatste verblijf in Roemenië, heeft de groep vrijwilligers veel
restauratiewerk gedaan in de school, de huisjes opgeknapt,…Op dit moment gaat zowat 30%
van de kinderen naar ’t school. Op het platteland is de armoede schrijnend. Er leven nog heel
wat Roma-zigeuners van de vuilnisbelten. In de stad zit er schijnbaar vooruitgang. De
waterput moet dringend hersteld worden, werkt niet!

Volgende vergadering Noord-Zuidcomité:

Voor verslag,
Wendy Vandenberghe Erica Blomme.
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