VERSLAG
Verslag Mondiale Solidariteitsraad
Datum: woensdag 15 december 2021 om 20 uur
Plaats: zaal Het Hoogeinde , Welzijnshuis
Aanwezig: Greta Maes, Julienne Van Kemseke, Marc Nuytten, Chris Derde, Roger
Bauwens, Myriam Saman, Free Hasselman, Marie-Louise Ferket, Arlette Kabamba, Marita
Meul, Chantal Vergauwen en Krista Molders.
Verontschuldigd: Maria De Keulenaer, Luc Nevejans, Willy Janssen, Betty Goven, Etienne
Christiaens
Afwezig: Martine De Meersman, Bea Verhofstede, Karien Ongena

Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 28 september 2021
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigde in zitting van 7 oktober 2021
Marita Meul in de functie van voorzitter Mondiale Solidariteitsraad. Marita Meul bedankt alle
leden van de Mondiale Solidariteitsraad voor het vertrouwen.
Willy Janssen heeft gemeld dat hij zijn verontschuldiging heeft doorgegeven voor de
Mondiale Solidariteitsraad van 28 september 2021. De verontschuldiging is echter niet bij de
secretaris terecht gekomen.
Het verslag van de Mondiale Solidariteitsraad van 28 september 2021 wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de leden.
Opmerkingen: /
Besluit: Het verslag van de Mondiale Solidariteitsraad van 28 september 2021 wordt
goedgekeurd.
Punt 2: Subsidieverdeling 2021 – goedkeuring
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
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Tijdens het overleg van 28 september 2021 is de verdeling van de toelagen
ontwikkelingssamenwerking besproken. (zie verslag van 28 september 2021)
De subsidieverdeling toelagen ontwikkelingssamenwerking is principieel door het college van
burgemeester en schepenen goedgekeurd.
Het totale budget voor de toelagen ontwikkelingssamenwerking is 13.000 euro. De gemeente
heeft 5000 euro voorzien voor de noodhulp aan Wallonië. Het bedrag noodhulp Wallonië is
een combinatie van 1.000 euro noodhulp uit toelagen ontwikkelingssamenwerking en 4.000
euro uit een ander budget.
Noodhulp
Vorming scholen
Provinciaal project Noord-Zuidforum
FairTrade Sint-Gillis-Waas
Wereldwinkel organisatie geschenkenbeurs
Dorizon Doenja organisatie jaarconcert
11.11.11 koepel

0
750,00
0,00
0
0,00
0,00
2000,00
2750

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

12000

De definitieve goedkeuring gebeurt door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2021.
Opmerkingen: /
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Besluit: Kennisname subsidieverdeling toelagen ontwikkelingssamenwerking 2021.
Punt 3 : Campagne 11.11.11. – word# 1van11 - evaluatie
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
-

Verkoopactie 13 november 2021
o De organisatie 11.11.11. meldde moeilijkheden rond het bestellen van
verkoopproducten. Eind september waren diverse producten al uitgeput en
was er geen garantie op bijbestellen of een alternatief.
o Versnipperde communicatie van 11.11.11. – blijkbaar worden niet alle mails
door alle betrokkenen rond de 11.11.11.-campagne ontvangen. Dit maakt het
niet eenvoudig om o.a. materialen te bestellen.
o Verkoopmateriaal: De wenskaarten zijn een succes. Bijna alle wenskaarten
zijn verkocht. (132 sets beschikbaar – 118 sets verkocht). De set potloden
“kleuren van de wereld” zijn amper verkocht. (120 sets beschikbaar – 35 sets
verkocht)
o Verkoopmateriaal – de onverkochte wenskaarten en potloden zijn al terug
naar 11.11.11. gestuurd.
o Verkoopmateriaal – voordeel dat wenskaarten en potloden allemaal aan
dezelfde prijs verkocht werden (6 euro)
o In totaal inkomsten verkoop producten is 918 euro en totaal gulle gift is 117,40
euro. (AB/schoenen Molders: 393,80 euro – Aldi: 248,35 euro – Carrefour:
195 euro - Colruyt: 198,25 euro)
o Dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet tijdens de verkoopactie.
o In 2022 is de verkoopactie gepland op zaterdag 12 november 2022

-

Ontbijt en film 14 november 2021
o Door de omstandigheden zijn er dit jaar 46 inschrijvingen voor het ontbijt en
de film. Het CST was verplicht.
o Positieve reacties op de filmvoorstelling. De factuur van de film bedraagt 240
euro. (film op mp4 file + intro)
o De opbrengst van ontbijt en film bedraagt 210,10 euro.
o In 2022 is het ontbijt en film gepland op zondag 13 november 2022.
Momenteel is de kleine ontspanningszaal + keuken en de tribunezaal met
theatertechnicus gereserveerd in GC De Route. (zaterdag 12 november vanaf
12 uur en zondag 13 november 2022) – deze zaal heeft de meeste opties
(zowel met of zonder coronamaatregelen)
o Filmsuggesties?

-

Schoolvoorstelling 16 november 2021
o In overleg met o.a. schooldirecties, algemeen directeur en burgemeester is
beslist om over te schakelen naar het uitgewerkte alternatief.
o

Elke leerkracht van de 3de graad heeft twee lesmappen over de DVD en het
boek ‘Toen mijn vader een struik werd” ontvangen. De materialen (DVD en
3

boek) zijn te ontlenen bij de bib. Sommige klassen (o.a. het Kompas) zijn
ingegaan op dit aanbod.
o

In 2022 is de schoolvoorstelling gepland op 15 november 2022 – GC De
Route (tribunezaal is gereserveerd) filmvoorstelling

Opmerkingen: positieve reacties over het ontbijt en zeker over de film.
Besluit:
- Verkoopactie: Alle leden denken na over de toekomst van de verkoopactie.
Behouden of een andere actie uitwerken.
- Ontbijt en film: Alle leden denken na over de toekomst van het concept ontbijt en
film. Enkel ontbijt en geen film? Beiden behouden?
- Ontbijt en film: Filmsuggesties zijn altijd welkom – voorkeur kortfilm of
documentaire. Bijvoorbeeld: film Wase wind over projecten in het Zuiden.
- Schoolvoorstelling: De leden van de Mondiale Solidariteitsraad gaan akkoord om
een filmvoorstelling aan te bieden aan de scholen. De secretaris vraagt enkele
suggesties aan de collega’s van de bibliotheek.
Punt 4: Mondiale Solidariteit – regionaal overleg
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
- Nieuw provinciaal subsidiereglement Lokaal Mondiaal Beleid
o Het subsidiereglement bestaat uit twee delen: subsidie voor educatief en
informatief aanbod ter ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid en
subsidie voor projecten die het draagvlak voor lokaal mondiaal beleid
versterken.
o Subsidie voor educatief en informatief aanbod ter ondersteuning van het
lokaal mondiaal beleid
▪ Lokaal bestuur kan dit enkel aanvragen
▪ Aanbod is bestemd voor bestuur, lokale jeugdverenigingen,
bibliotheek, scholen.
▪ Aanbod uit goedgekeurde workshops en/of vormingen
▪ Aanvraag indienen via aanvraagformulier
▪ Max. 1500 euro per lokaal bestuur (binnen de budgettaire
beperkingen)
o Subsidie voor projecten die het draagvlak voor lokaal mondiaal beleid
versterken
▪ Minimum 3 partners waarvan tenminste 1 lokaal bestuur.
▪ Verplichte criteria: project verbreedt de jaarlijkse mondiale werking, zet
in op informeren/sensibiliseren, betrokkenheid van partners die actief
zijn rond wereldburgerschap
▪ Organiseren van één of meerdere activiteiten gespreid over een
kalenderjaar.
▪ Subsidiebedrag varieert tussen max. 3000 en max. 5000 euro.
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-

Campagne 10 mondiale uitdagingen 2.0.
o In 2020 hebben 17 gemeenten de engagementsverklaring van de 10
mondiale uitdagingen getekend.
o Campagne 10 mondiale uitdagingen 2.0. voor het jaar 2022
▪ Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema
▪ Organiseer in het lokaal cultureel centrum een activiteit rond
wereldburgerschap
▪ De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap
▪ De basisscholen organiseren een educatieve activiteit rond een
mondiaal thema
▪ Zorg voor een vast rubriek in het lokale infoblad rond mondiale
thema’s
▪ Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale
solidariteit
▪ Organiseer een Faire markt met sensibiliserend luik
▪ Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te
stimuleren (Smaak van Waas? Korte keten? week van de Fairtrade?)
▪ Zorg dat minstens 1 extra duurzaam product structureel wordt
aangekocht door het gemeentebestuur
▪ Organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel om het
draagvlak voor het eigen mondiaal beleid te vergroten. Mogelijkheden
zijn o.a. ontbijt voor personeel? Of bezoek aan de windmolens van
Wase wind
o De deelname is officieel als het college van burgemeester en schepenen
akkoord gaat en de engagementsverklaring voor 1 januari 2022 ondertekent.
o Elke deelnemende gemeente krijgt tot 31 december 2022 tijd om de 10
uitdagingen te volbrengen.
o Als een gemeente de 10 uitdagingen heeft behaald dan ontvangt de
gemeente een korting van 1000 euro op een selectie van trajecten
aangeboden in het kader van het omgevingscontract (dit zijn projecten rond
milieu, omgeving, klimaat, natuur, mobiliteit, landbouw, economie)

Opmerkingen:
- Door het wegvallen van de geschenkenbeurs een alternatief zoeken om de diverse
Noord-Zuid projecten
- Voorstellen om de projecten bekend te maken bij de bevolking (+ aansluiten bij de 10
uitdagingen) kunnen zijn: dia montage, een standje met hapje en drankje, concept
van een fietstocht in de gemeente (een ontdekkingsreis naar de verschillende
projecten)
Besluit:
- Kennisname nieuw subsidiereglement lokaal mondiaal beleid. Na goedkeuring door
de provincieraad wordt het nieuw subsidiereglement voor educatief en informatief
aanbod ter ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid doorgestuurd naar de
jeugdverenigingen en de scholen.
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-

De Mondiale solidariteitsraad adviseert om wel deel te nemen aan de campagne 10
mondiale uitdagingen 2.0.

-

Alle leden denken alvast na over de uitwerking van de 10 mondiale uitdagingen en
concept fietstocht.

Punt 8: Vormingen/actualiteit/mededelingen
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
- Brief van Oxfam België
o zij vragen financiële hulp voor de situatie in Jemen. Advies van Mondiale
Solidariteitsraad over deze vraag.
o De Mondiale Solidariteitsraad adviseert om voorlopig niet in te gaan op deze
vraag. Misschien komen er in 2022 nog vragen rond noodhulp vanuit het
consortium 12-12.
-

11.11.11.
o vraag om een 11.11.11.-comité op te richten (cf. Stekene)
o Dit wordt positief onthaald maar zal afhangen van de vrijwilligers die zich
hiervoor willen/kunnen engageren.

-

Dorizon Doenja
o de tweede computerklas is ingericht en operationeel
o de twee ambulances zijn terug rijvaardig gemaakt
o het onderwijsniveau van de school is verbeterd. (op basis van de nationale
examens/toetsen)
o vraag om internaat voor jongens uit te bouwen. Deze vraag wordt nog door
het bestuur van Dorizon Doenja intern besproken.
SOS Jungle Kids
o Na twee jaar sluiting is de school terug open maar het is een moeizaam
proces want niet alle leerlingen/studenten en leerkrachten zijn aanwezig op de
school.
o Leerlingen zijn zonder examens overgegaan naar het volgende schooljaar.
o Impact van corona is nog sterk aanwezig – schrik voor besmetting + bijgeloof
rond corona.
Chili
o Omwille van corona blijft de situatie nog steeds moeilijk.
Sint-Egidius
o Begeleiden van gezinnen rond de vaccinatiecampagne
o Heeft een kledingmagazijn (garage van Julienne)
Broederlijk Delen
o 13 maart 2022 – ontbijt Broederlijk Delen (als door coronamaatregelen niet
mogelijk dan fruitactie zoals dit jaar)
o 22 maart 2022 – solidariteitsmaaltijd in Meerdonk (als door
coronamaatregelen niet mogelijk dan afhaalmaaltijden)
Mama Congolese
o Artikel in het infoblad januari-februari 2022

-

-

-

-
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Project loopt goed – 40 vrouwen hebben via het project microkrediet
ontvangen en kunnen op deze manier een zaak als zelfstandige uitbouwen.
Project Kaapverdië in Portugal
o Chris Derde vertegenwoordigt nu dit project in de Mondiale Solidariteitsraad.
o Middelen zijn zeker nodig omwille van de corona en de daaraan gekoppelde
problemen zoals werkloosheid.
o Vraag van de Mondiale Solidariteitsraad om volgende keer het project
Kaapverdië voor te stellen aan de leden.
o Ter info – vanuit het bedrijf De Wase Wind zijn er projecten in Ghana en
Lesotho o.a. plastiek verwerkende machines
o

-

Opmerkingen: /
Besluit: kennisname projecten

Datum volgende Mondiale Solidariteitsraad
17 februari 2022 om 20 uur in het Welzijnshuis, zaal De Geule (gelijkvloers),
Zwanenhoekstraat 1A, 9170 Sint-Gillis-Waas
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