VERSLAG
Verslag Mondiale Solidariteitsraad
Datum: dinsdag 28 september 2021 om 20 uur
Plaats: zaal De Geule, Welzijnshuis
Aanwezig: Maria De Keulenaer, Julienne Van Kemseke, Marc Nuytten, Godelieve De Meyer,
Roger Bauwens, Etienne Christiaens, Geert Maes, Free Hasselman, Arlette Kabamba,
Marie-Louise Ferket
Verontschuldigd: Martine De Meersman, Luc Nevejans, Myriam Saman, Marita Meul
Afwezig: Karien Ongena

Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 9 september 2020
Inleiding: Chantal Vergauwen (schepen/voorzitter)
Bespreking:
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen. Alle aanwezigen stellen zichzelf voor. Wijzigingen
in de samenstelling MOSO:
- Chantal Vergauwen is sinds 1 januari 2021 schepen Welzijn en volgt o.a. het
Mondiale Solidariteitsbeleid op.
- Guido Sertyn heeft zijn ontslag als effectief lid van We Social Movements ingediend.
Momenteel heeft de organisatie We Social Movements (het vroegere
Wereldsolidariteit) geen lokale vertegenwoordiging meer in de Mondiale
Solidariteitsraad.
- Greta Maes wordt plaatsvervangend lid voor Broederlijk Delen.
- Betty Goven wordt plaatsvervangend lid voor Egidiusfonds.
- Godelieve De Meyer dient haar ontslag in als plaatsvervanger van het project
Kaapverdië in Portugal en als effectief lid voor Trias.
- Bea Verhofstede wordt effectief lid voor Trias.
- Chris Derde wordt effectief lid voor het project Kaapverdië in Portugal.
- Marita Meul wordt plaatsvervanger voor het project Kaapverdië in Portugal.
Het verslag van de Mondiale Solidariteitsraad van 9 september 2020 wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de leden.
Opmerkingen: /
Besluit: - De leden van de Mondiale Solidariteitsraad nemen kennis van de wijzigingen van
de samenstelling.
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-

Schepen Vergauwen dankt namens alle leden van de Mondiale Solidariteitsraad de
jarenlange inzet van Godelieve De Meyer.
Het verslag van de Mondiale Solidariteitsraad van 9 september 2020 wordt
goedgekeurd.

Punt 2: Voorstelling van de organisatie Licht voor de Wereld.
Inleiding: Chantal Vergauwen (schepen/voorzitter)
Bespreking:
Hilde Goeminne wil de werking van de organisatie Licht voor de Wereld voorstellen. Licht
voor de Wereld is een Belgische erkende ngo die samen met haar lokale partners in Afrika
(Congo, Rwanda en Tanzania) blindheid bestrijdt en de integratie van personen met een
visuele beperking bevordert via inclusief onderwijs.
Licht voor de Wereld draagt bij aan preventie en behandeling van blindheid door het
ondersteunen van
- Sensibiliseren en vroegtijdig opsporing en oogonderzoek
- Behandelingen zoals operaties, geneesmiddelen
- Visuele therapie en nazorg
- Opleiding van lokaal medisch en administratief personeel
- Optiekzaken met kwaliteitsbrillen aan betaalbare prijzen
- Aankoop van kwalitatief medisch materiaal
- Onderwijsprogramma’s
De organisatie Licht voor de Wereld heeft een link met de gemeente Sint-Gillis-Waas.
Opticien De Coster is al drie jaar optieker voor de wereld. Zij organiseert allerlei acties o.a.
deelname aan de Warmste week om geld in te zamelen voor Licht voor de Wereld.
Opmerkingen: Geert Maes bevestigt dat blindheid en kinderarmoede een link hebben met
elkaar. In India worden mensen met de aandoening cataract wel thuis behandeld (ze gaan
hiervoor minder snel naar een ziekenhuis.)
Besluit: Kennisname voorstelling van de organisatie Licht voor de Wereld. Alle leden van de
Mondiale Solidariteitsraad ontvangen de brochure ‘Licht voor de Wereld’.
Punt 3 : Voorzitterschap Mondiale Solidariteitsraad (bijkomend agendapunt)
Inleiding: Chantal Vergauwen (schepen/voorzitter)
Bespreking: Schepen Vergauwen stelt aan de leden van de Mondiale Solidariteitsraad voor
om het voorzitterschap over te dragen aan een lid. Het is voor de schepen niet evident om
van elke stuurgroep, adviesraad en/of overlegstructuur binnen haar bevoegdheden ook nog
het voorzitterschap te vervullen.
Opmerkingen: Godelieve De Meyer treedt schepen Vergauwen bij en stelt een kandidaatvoorzitter voor nl. Marita Meul.
In overeenstemming met het huishoudelijk reglement vindt de stemming over de kandidaatvoorzitter plaats:
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-

Aantal stemgerechtigde leden: 9
Aantal ja-stemmen: 9
Aantal neen-stemmen: 0
Aantal onthoudingen: 0

De leden van de Mondiale Solidariteitsraad hebben unaniem Marita Meul verkozen als
voorzitter van de raad.
Besluit:
- De leden van de Mondiale Solidariteitsraad hebben unaniem Marita Meul verkozen
als voorzitter van de raad.
- In overeenstemming met het huishoudelijk reglement dient het college van
burgemeester en schepenen Marita Meul in haar functie als voorzitter van de
Mondiale Solidariteitsraad te bekrachtigen.
Punt 4: Fair Trade Gemeente
Inleiding: Chantal Vergauwen (schepen)
Bespreking:
- Sint-Gillis-Waas is 10 jaar Fair Trade Gemeente
o Op 7 oktober 2011 heeft de gemeente Sint-Gillis-Waas de titel Fair Trade
gemeente verworven.
o Het leek een leuk idee om 10 jaar Fair Trade Gemeente te vieren in
samenwerking met Oxfam Wereldwinkel. De eerste voorbereidende stappen
waren al gezet. De vooropgestelde datum was 15 oktober 2021. (aansluiting
met de week van Fair Trade). Ondertussen hebben we deze datum
geannuleerd omwille van het vrijwilligersfeest vaccinatiecentrum doorgaat op
15 oktober 2021.
o Vraag aan de leden Mondiale Solidariteitsraad om een nieuwe datum te
prikken. Misschien aansluiten bij de campagne 11.11.11.? + idee om aan de
ondertekenaars engagement Fair Trade Gemeente tijdens de viering van 10
jaar Fair Trade Gemeente een Fair Card uit te reiken op voorwaarde dat ze
hun engagement verlengen.
-

Fair Card – tijdens de week van Fair Trade zal de koepel ‘Fair Trade Belgium’ de Fair
Card in de kijker zetten. Je kan een Fair Card geven aan mensen, verenigingen,
organisaties die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid.
o Fair Card – de kaart wordt uitgereikt tijdens een voetbalwedstrijd in de Jupiler
Pro League
o Lokaal campagne – het was/is de bedoeling om de Fair Card uit te reiken aan
de ondertekenaars engagement Fair Trade Gemeente tijdens de viering van
10 jaar Fair Trade Gemeente op voorwaarde dat ze hun engagement
verlengen

-

Fair Trade Rapport (gebaseerd op gegevens van het jaar 2019)
o Samen met de vorige schepen is de Fair-O-Meter ingevuld maar dit was geen
eenvoudige opgave. De vragenlijst is uitgebreid en gaat ook over duurzaam
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o
o

o

bankieren, duurzame landbouw. Een pak vragen hebben wij niet kunnen
beantwoorden.
Ondertussen zijn er al meer duurzame en lokale initiatieven die we zeker
kunnen vermelden in de nieuwe Fair-o-meter.
We behalen een score van 52% - de verbeterpunten blijven communicatie
over eerlijke handel (score van 3,3/10), eerlijk aankoopbeleid (dit gaat dan niet
over koffie en thee maar o.a. aankoop van werkkledij. In het aankoopbeleid
worden nu punten toegekend over duurzaamheid . Rond communicatie
hebben we dit jaar al een terugblik foto van de actie Broederlijk Delen in het
gemeentelijk infoblad geplaatst en in het infoblad november/december
verschijnt een artikel over SOS Jungle Kids + de campagne 11.11.11.
Aankoop materiaal – er zijn 2 vlaggenslingers FT via de groepsaankoop
aangekocht. Binnenkort wordt het materiaal geleverd.

Opmerkingen:
- Voorstel om montage te maken van alle noord-zuid projecten in de gemeente. Doel is
om deze montage eventueel volgend jaar te vertonen tijdens ontbijt en film
(vervanging van de film)
- Het is belangrijk om de projecten ook bekend te maken bij andere adviesraden zoals
cultuurraad, jeugdraad, ouderenadviesraad … eventueel een andere aanpak van
schoolvoorstelling
- Misschien nadenken over ander concept ontbijt en film – eventueel hapjes en
drankjes uit het zuiden?
- Standje braderij?
Besluit:
- De viering van 10 jaar Fair Trade Gemeente wordt geïntegreerd in het evenement
ontbijt en film op zondag 14 november 2021. De verenigingen, organisaties,
bedrijven, die zich tien jaar geleden geëngageerd hebben voor het behalen van de
titel worden uitgenodigd om hun engagement te hernieuwen. Zij ontvangen o.a. een
Fair Card.
- Het is mogelijk om de 2 vlaggenslingers FT uit te lenen aan leden van de Mondiale
Solidariteitsraad.
- Kennisname concept Fair Card en Fair Trade rapport.
- Alle leden van de Mondiale Solidariteitsraad verzamelen vanaf nu foto’s (hoger
resolutie) en/of filmpjes van hun activiteiten om een montage te maken over de
verschillende noord-zuidprojecten in onze gemeente. In de toekomst wordt een
werkgroep samengesteld om dit verder uit te werken. Dit onderwerp wordt hernomen
op de volgende vergadering.
Punt 5: Campagne 11.11.11.
Inleiding: Chantal Vergauwen (schepen)
Bespreking:
- Thema 2021 – word# 1van11
o Iedereen kan 1 van 11 worden – iedereen kan investeren in een betere
wereld.
o Beknopt artikel in het gemeentelijk infoblad november/december 2021
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-

Schoolvoorstelling
o 2021 – 16.11.2021 - uitgestelde schoolvoorstelling – filmvoorstelling “Toen
mijn vader een struik werd’ gebaseerd op het boek van Joke Van Leeuwen.
o Twee voorstellingen – voormiddag nemen er 126 kinderen deel en
namiddag 172 kinderen. Enkel de Sterappel en de Hoge Geest hebben nog
niet gereageerd.
o Voorstel om 1 euro/kind aan te rekenen? (zoals in het verleden)
o 2022 – de datum voor de schoolvoorstelling is geprikt op 15 november 2022
Verkoopactie – voorstel 13 november 2021 van 9 tot 12 uur
o Brief van 11.11.11. (juni 2021) i.v.m. de steun van de gemeente Sint-GillisWaas. De totale bijdrage van de inwoners van onze gemeente aan 11.11.11.
bedraagt 9.735,72 euro. De gemeentelijk toelage van 2.000 euro komt daar
nog bovenop.
o Verkooppunten
▪ Colruyt
Marie-Louise en Chantal
▪ Aldi
Roger en Marc
▪ GB
Marita en Geert
▪ AB
Free en Paul
o Bestellen van materiaal – op de webshop van 11.11.11. kan materiaal besteld
worden zowel affiches als artikelen om te verkopen
▪ A3 raamaffiches + Affiche 50x50 – investeer mee
▪ Artikelen om te verkopen: chocolade, kleurpotloden, spaghetti, gamma
aan wenskaarten
▪ Vraag aan de leden – welke artikelen te koop aanbieden + aantallen –
in 2019 waren dit de bestelde artikelen en aantallen
• 120 sets fluostiften – nu vervangen door kleurpotloden
• 55 sets wenskaarten aan 6 euro
• 50 sets wenskaarten aan 10 euro
• 15 sets wenskaarten kleur mij aan 10 euro
Ontbijt en film
o Bibzaal is gereserveerd van zaterdag 13 november t.e.m. 14 november
2021
o Film – is de film Toetnoesteki + inleiding door Veerle
o Aankondigingsborden zijn aangevraagd
o Flyer wordt nog gemaakt + daarna verspreiden
o Vraag om datum ontbijt en film 2022 vast te leggen zodat de bibzaal kan
gereserveerd worden.

Opmerkingen: /
Besluit:
- Kennisname thema campagne 11.11.11
-

Kennisname schoolvoorstelling op 16 november 2021 – film ‘Toen mijn vader een
struik werd” – er wordt aan alle leerlingen symbolisch 1 euro gevraagd. Dit wordt
doorgegeven aan de deelnemende scholen.
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-

Verkoopactie vindt plaats op zaterdag 13 november 2021 van 9 tot 12 uur op
volgende locaties en met volgende vrijwilligers
• GB – Marita en Geert
• Colruyt – Marie-Louise en Chantal
• Aldi – Roger en Marc
• AB – Free en Paul
Volgende artikelen worden verkocht: 120 sets kleurpotloden aan 6 euro, 56 sets
kerstkaarten aan 6 euro (28 sets kerstplezier en 28 sets kerstauto’s), 50 sets
kerstkaarten aan 10 euro (25 sets kerstcartoons en 25 sets beestig feestig) en 16
sets aan 10 euro (kleur mij)

-

Ontbijt en film – iedereen zal nog een mail ontvangen om te helpen bij het klaarzetten
van de zaal (13 november 2021), helpen tijdens het ontbijtbuffet enz. (14 november
2021)

-

Datum ontbijt en filmeditie 2022 is zondag 13 november 2022 – Welzijn heeft de
kleine ontspanningszaal, keuken en tribunezaal in GC De Route gereserveerd.

Punt 6: Mondiale Solidariteitsraad – regionaal overleg
Inleiding: Chantal Vergauwen (schepen)
Bespreking: Op 25 mei 2021 heeft het regionaal lokaal mondiaal beleid digitaal
plaatsgevonden.
• Er komt een nieuw provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van het
lokaal mondiaal beleid. De cel Mondiaal beleid is het reglement verder aan het
uitwerken en voorbereiden om het voor te leggen aan de provincieraad.
• Campagne 10 mondiale uitdagingen. De huidige campagne is verlengd tot eind
december 201. Er zou een campagne 2.0 starten. Vermoedelijk van begin 2022 tot
eind 2022.
• Binnen de provinciale cel Mondiale Solidariteit merken ze dat er meer en meer linken
zijn met landbouw, lokale economie. Vanuit de provincie gaan deze diensten samen
zitten om daarna het lokale niveau beter te ondersteunen – dit kwam n.a.v. de vragen
van de Fair-o-meter over de thema’s landbouw, korte keten, lokaal kopen enz.
Opmerkingen: /
Besluit: Kennisname verslag regionaal overleg lokaal mondiaal beleid.
Punt 7: Subsidies (bijkomend agendapunt)
Inleiding: Chantal Vergauwen (schepen/voorzitter)
Bespreking:
- De Mondiale Solidariteitsraad is nu een erkende adviesraad. Hiervoor is het
huishoudelijk reglement door de gemeenteraad goedgekeurd. Het reglement
verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking is nog nooit goed gekeurd door de
gemeenteraad. Omwille van de transparantie en de uniformiteit van alle
subsidiereglementen (cf. sport, cultuur, jeugd, ouderen) wordt het huidige reglement
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aangepast. Het ontwerp van het nieuwe subsidiereglement wordt momenteel
uitgewerkt en zal worden voorgelegd aan de Mondiale Solidariteitsraad om te
bespreken en om advies te geven.
-

Voorstel verdeling subsidies – wordt voorgelegd aan college en dan aan de
gemeenteraad van december 2021

Noodhulp
Vorming scholen
Provinciaal project Noord-Zuidforum
FairTrade Sint-Gillis-Waas
Wereldwinkel organisatie geschenkenbeurs
Dorizon Doenja organisatie jaarconcert
11.11.11 koepel

1000
750,00
0,00
0
0,00
0,00
2000,00
3750

Categorie 1
Juventudo Amadora Portugal
Junglekids Dhanwar
Piano Posso Willy Janssen (6 maanden)
Stijn Rombaut Guatemala (6 maanden)

2000,00
2000,00
1000,00
0,00

max. 2000
max. 2000

5000
Categorie 2
Oxfam Wereldwinkels
Broederlijk Delen SGW
Trias
We Social Movements
Chili Roger Bauwens
Dorizon Doenja
Sint-Egidiusfonds
Stichting Mama Kongolese

531,25
531,25
531,25
531,25
531,25
531,25
531,25
531,25
4250

Categorie 3
Tijdelijke ontwikkelingshelpers

0,00
0,00

TOTAAL

13000

Opmerkingen:
- Schepen Vergauwen vraagt aan de leden van de Mondiale Solidariteitsraad of zij
akkoord gaan dat het bedrag van 1000 euro naar noodhulp in Wallonië. Verschillende
Waalse gemeenten zijn zwaar getroffen door de overstroming in juli 2021.
- Alle leden gaan unaniem akkoord met dit voorstel.
Besluit:
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Kennisname ontwerp nieuwe subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking volgens
de subsidiereglementen sport/cultuur/ouderenverenigingen enz. Het ontwerp wordt
besproken in één van de volgende vergaderingen van de Mondiale Solidariteitsraad.

-

De leden van de Mondiale Solidariteitsraad gaan akkoord met het voorstel verdeling
subsidies. De leden gaan unaniem akkoord om het bedrag van 1000 euro als
noodhulp te voorzien voor getroffen gemeenten in Wallonië.

Punt 8: Vormingen/actualiteit/mededelingen
Inleiding: Chantal Vergauwen (schepen)
Bespreking:
- Dorizon Doenja
o September 2020 – organisatie van zwemevent
o Geen concert in december omwille van corona
o Werkbezoek van 21 juli t.e.m. 28 juli 2021 door Luc Nevejans – internaat voor
128 meisjes is officieel geopend. Momenteel wordt een klaslokaal
gerenoveerd. Dit lokaal wordt ingericht als 2de computerlokaal. De klas wordt
voorzien van 30 recente laptops.
- SOS Jungle Kids
o interview van Geert Maes in het infoblad november/december 2021
o de coronacrisis heeft India hard getroffen. De grootste slachtoffers zijn de
allerarmsten. SOS Jungle kids heeft vooral noodvoedselpakketten uitgedeeld
(kregen hiervoor wel overheidssteun)
o hopelijk is het ergste voorbij – de scholen zijn terug open
- Chili
o Corona heeft de werking van de gaarkeuken enorm veranderd. Tijdens de
Lock down was de gaarkeuken gesloten maar heeft men voedselpakketten
bezorgd aan de gebruikers.
o Momenteel zijn er meer mogelijkheden en kunnen mensen geleidelijk aan
terug komen naar de gaarkeuken.
- Broederlijk Delen
o 13 maart 2022 – ontbijt Broederlijk Delen
o 27 maart 2022 – solidariteitsmaaltijd in Meerdonk
o Dit jaar organiseerde Broederlijk Delen een fruitactie en een take-a- way als
vervanging van de solidariteitsmaaltijd.
- Mama Congolese
o Uitbreiding van het aantal vrouwen dat een opleiding volgt (van 20 naar 40) en
d.m.v. microkrediet een eigen bedrijfje kunnen opstarten.
o Doordat de vrouwen mogelijkheden krijgen om te werken en geld te
verdienen, gaan ook meer kinderen uit die gezinnen naar school.
Opmerkingen: /
Besluit: kennisname projecten

Datum volgende Mondiale Solidariteitsraad
woensdag 15 december 2021 om 20 uur in het Welzijnshuis, zaal De Geule
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