VERSLAG
Verslag Mondiale Solidariteitsraad
Datum: woensdag 9 september 2020 van 19 uur tot 20.15 uur
Plaats: zaal De Geule, Welzijnshuis
Aanwezig: Marc Nuyten (Dorizon Doenja), Godelieve De Meyer (Kaapverdië en Trias),
Julienne Van Kemseke (Sint-Egidiusfonds), Guido Sertijn (Wereldsolidariteit), Roger
Bauwens (project Chili), Willy Janssen (project Piano Posso), Free Hasselman (11.11.11.),
Marie-Louise Ferket (11.11.11.), Marita Meul (schepen en voorzitter)
Verontschuldigd: Martine De Meersman (Oxfam Wereldwinkel), Myriam Saman (SOS Jungle
Kids), Arlette Kimbondia (Wegwijzer Mama Kongolese), Luc Nevejans (Dorizon Doenja),
Maria De Keulenaer (Broederlijk Delen), Krista Molders (deskundige Welzijn)
Afwezig: Karien Ongena (deskundige), Walter Dedecker (project Piano Posso),

Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 18 juni 2020
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen.
Het verslag van de MOSO van 18 juni 2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.
Opmerkingen: geen opmerkingen, mag als goedgekeurd beschouwd worden. De nieuwe
brochure is in opmaak. Er kunnen nog teksten en foto’s worden binnengebracht.
Besluit: Het verslag van de MOSO van 18 juni 2020 wordt goedgekeurd.

Punt 2: Activiteiten 2020
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
Zondag 27 september 2020 - cultuurbeurs
- De cultuurbeurs is geannuleerd.

Maandag 9 november 2020 – schoolvoorstelling 11.11.11.
Voorstel om dit jaar een film aan te bieden. De organisatie 11.11.11. heeft een educatief
filmaanbod voor de 3de graad basisschool. Afhankelijk van het aantal toegelaten personen in
de tribunezaal kunnen er 2 of misschien 3 filmvoorstellingen plaatsvinden. Indien de
voorstelling moet geannuleerd worden, is een filmvoorstelling annuleren organisatorisch
makkelijker. Welzijn bekijkt de mogelijkheid om samen te werken met de bibliotheek. (uitleen
film + eventueel boekenstand in de bib?). Dit verder uitwerken na consultatie van de
verschillende scholen of zij ondanks corona hieraan nog willen deelnemen.
Zaterdag 14 november 2020 – verkoopactie 11.11.11.
Het thema van de campagne 11.11.11. is “Make the Change”. Thema is identiek aan vorig
jaar. Daar er door corona geen verkoop aan de warenhuizen kan plaatsvinden is het voorstel
de verkoopactie dit jaar te annuleren.
Zondag 15 november 2020 – ontbijt en film
Daar ons jaarlijks bio- en fairtradeontbijt in buffetvorm en in grote porties wordt aangeboden
is het bijna onmogelijk dit corona-veilig aan te bieden. Ook het aantal medewerkers is
beperkt. Voorstel om dit jaar het ontbijt met film te annuleren.
Oostendse film – 45 minuten –zie overleg 13 februari 2020. De film kan enkel aangevraagd
worden via de vzw + kostprijs met intro van een spreker bedraagt ongeveer 200 euro. Veerle
Hasselman, dochter van Free Hasselman kan gevraagd worden om voorbeschouwing van
film te houden. Zij is coördinator bij vzw Klein Verhaal.
Opmerking: De suggestie wordt gedaan om enkel de film te programmeren. Wordt niet
weerhouden. Reden: vrees dat slechts enkele personen aanwezig zullen zijn voor een film
alleen.
Een artikel in het gemeentelijk infoblad plaatsen met een algemene oproep om 11.11.11.
financieel te steunen want ook in de ontwikkelingslanden woedt corona. Een storting vanaf
40% wordt voor 60% ingebracht worden als belastingsvermindering.
Besluit:
1) Navragen bij scholen naar interesse filmvoorstelling
2) Ontbijt en film worden geannuleerd. Bibzaal annuleren.
3) Bibliotheek vragen naar mogelijkheid infostand derdewereld lectuur.
4) Gemeentelijk infoblad: aandacht vragen om 11.11.11. financieel te steunen, zeker in
coronatijd.

Punt 3: 10 mondiale uitdagingen: vraag Provincie Oost-Vlaanderen
Inleiding: Marita Meul
Bespreking:
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen vraagt aan het gemeentebestuur een
engagementsverklaring campagne ’10 mondiale uitdagingen’ te ondertekenen tegen 25
september 2020. De 10 uitdagingen moeten voor 24 september 2021 tot een goed einde
gebracht.
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Onze Mondiale Solidariteitsraad bespreekt de 10 uitdagingen in het licht van corona én de
tijdsduur van 1 jaar.
1) Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema
2) Organiseer in het lokale cultuur centrum een activiteit rond wereldburgerschap
3) De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap
4) De basisscholen in jullie gemeente organiseren een educatieve activiteit rond een
mondiaal thema
5) Zorg voor een vaste rubriek in het lokale infoblad rond mondiale thema’s
6) Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit
binnen de gemeente
7) Organiseer een Faire markt met sensibiliserend luik
8) Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te stimuleren
9) Zorg dat minstens één extra duurzaam product structureel wordt aangekocht door het
gemeentebestuur
10) Organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel om het draagvlak voor het
eigen lokaal mondiaal beleid te vergroten
Opmerkingen: De 10 uitdagingen zijn realistisch en mogelijk in een ‘normaal’ werkjaar, doch
worden er momenteel veel vragen gesteld omtrent de realisatie ervan in deze coronatijd.
Zoals de coronamaatregelen ons momenteel opleggen zijn meerdere uitdagingen niet te
realiseren of toch niet met het gewenste resultaat. Onze raad ziet het realiseren van de 10
mooie uitdagingen wel zitten in een ‘normaal’ jaar. Dit mededelen aan Provincie en vragen
om deze campagne te verschuiven naar bv. 2021/2022.
Besluit: Mail schrijven naar Provincie met vermelding opmerkingen.

Datum volgende vergadering:
26 november 2020 om 20 uur in het Welzijnshuis
(8/10 vervalt)
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