VERSLAG
Verslag Mondiale Solidariteitsraad
Datum: donderdag 17 februari 2022 om 20 uur
Plaats: Administratief en Bestuurscentrum, raadzaal.
Aanwezig: Maria De Keulenaer, Julienne Van Kemseke, Martine De Meersman, Luc
Nevejans, Chris Derde, Willy Janssen, Roger Bauwens, Myriam Saman, Free Hasselman,
Marie-Louise Ferket, Arlette Kabamba, Marita Meul (voorzitter) en Krista Molders (secretaris)
Verontschuldigd: Marc Nuytten, Greta Maes, Betty Goven, Walter Dedecker, Etienne
Christiaens, Bea Verhofstede, Irenee Vander Cruyssen, Maaike De Rudder (burgemeester)
Afwezig: /

Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 15 december 2021
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
De burgemeester heeft de fakkel van schepen Vergauwen i.v.m. Welzijn, waaronder
Mondiale Solidariteit, overgenomen.
Karine Ongena maakt volgens het huishoudelijk reglement van de Mondiale Solidariteitsraad
(minstens 3 x onregelmatig afwezig) niet langer deel uit van dit overlegorgaan.
Het nieuwe provinciale subsidiereglement voor educatief en informatief aanbod ter
ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid is doorgestuurd naar de scholen en de
jeugdverenigingen (via de jeugdconsulent).
Het verslag van 15 december 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de
Mondiale Solidariteitsraad.
Opmerkingen:
- Free Hasselman verspreidt de bedankkaarten van 11.11.11. voor de vrijwilligers, die
zich hebben ingezet tijdens de verkoopactie + ontbijt en film.
- Punt 3: ontbijt: Toevoegen aan het verslag dat de gemeente de kosten van de film
heeft gedragen.
Besluit: Het verslag van de Mondiale Solidariteitsraad van 15 december 2021 wordt
goedgekeurd.
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Punt 2: Mondiale Solidariteit – campagne 10 mondiale uitdagingen 2.0.
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
De Mondiale Solidariteitsraad heeft positief advies gegeven om deel te nemen aan de
campagne 10 mondiale uitdagingen 2.0.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 23 december 2021 het
positieve advies van de Mondiale Solidariteitsraad gevolgd. Ondertussen is de
engagementsverklaring getekend en doorgestuurd naar de provincie.
De voorzitter heeft een PowerPoint rond de 10 mondiale uitdagingen gemaakt.
De campagne ‘10 mondiale uitdagingen’ bestaat uit volgende opdrachten:
1. Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema
• Voorstel om eventueel te koppelen aan de week van de duurzaamheid (18 tot 25
september 2022)
• Mogelijke start kan het Pally Town Festival (reggae) zijn. Locatie is de site
Roomanmolen – datum 17 september 2022. (via FB – festival.event@gmail.com)
2. Organiseer in het lokaal cultureel centrum een activiteit rond
wereldburgerschap
• Navragen bij de provincie wat ze bedoelen met ‘wereldburgerschap’, welke
‘voorwaarden/acties’ er vereist zijn. – gaat dit over diversiteit?
• Navragen bij de provincie welke Wase gemeenten nu zijn ingestapt in het project
10 mondiale uitdagingen 2.0. (ter info Kruibeke, Sint-Niklaas en Temse hebben
aan de eerste editie deelgenomen)
• Steven Vromman heeft diverse voorstellen o.a. bezoek aan de toekomst (low
impact man) – te boeken via bureau Read My Lips
• Navragen bij VLOS activiteit ‘Ik ga vreemd’ – kook- en eetactiviteit met
vluchtelingen. (mail naar Jozef Hertsens 22.02.2022- VLOS niet-Bonangana wel)
3. De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap
• De SDG-kar van de provincie mag gedurende de hele maand november in de bib
staan (SDG-kar is een mobiele minitentoonstelling die bestaat uit 6 infopanelen
die de SDG’s eenvoudig voorstellen + 17 praktische tips + hinkelspel + bijhorend
lespakket 2de en 3de graad lager onderwijs) - telefoon 22.02.2022 met provincie –
kar zal zeker in de tweede helft van november in de bib staan – indien mogelijk de
hele maand.
• De provincie biedt een gratis workshop van Djapo aan – is voor leerlingen 2de en
3de graad lagere school – nog concreet een datum in november vastleggen en
doorgeven aan de provincie.
• Andere suggesties: een lezing door een vierde pijlerorganisatie van de Mondiale
Solidariteitsraad - vertelplaten rond wereldburgerschap in de bib.
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4. De basisscholen organiseren een educatieve activiteit rond een mondiaal
thema
• Schoolvoorstelling – filmvoorstelling 16 november 2022
• Navragen wat de scholen nu al realiseren i.v.m. acties rond het Zuiden (foto’s +
lesmateriaal)
• Vraag van de voorzitter om aanwezig te mogen zijn op het OOG. (welkom op
OOG van 22/3/2022 om 10 uur)
• The Lions organiseren een internationale tekenwedstrijd rond vrede – sommige
scholen nemen hieraan deel. Doet de Rotary Club iets gelijkaardigs? Rotary Club
heeft wel jeugduitwisselingsprojecten en jongerenprogramma’s maar niet echt
een tekenwedstrijd.
5. Zorg voor een vast rubriek in het lokale infoblad rond mondiale thema’s
• Deze uitdaging is in orde. In de edities gemeentelijk infoblad 2022 is ruimte
voorbehouden voor mondiale thema’s.
• Daarnaast zijn er nog mogelijkheden via de gemeentelijke sociale media zoals
gemeentelijke FB en Instagram (foto’s over activiteiten)
6. Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale
solidariteit
• Zie punt 5
7. Organiseer een Faire markt met sensibiliserend luik
• Koppelen aan de Smaak van Waas – IJshoeve De Boey + voedselbos
• Workshop over ‘aanleggen van een voedselbos’
• Koppelen aan de jaarmarkt in september
• Wintermarkt Panneweel – verschillende kraampjes – december 2022?
• Koppelen aan het Ambachtelijk Weekend
8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te stimuleren
(Smaak van Waas? Korte keten? Week van de Fairtrade?)
• Buitenspeeldag 20.04.2022 – appel van gemeentelijke fruitboer + eventueel FT energiebar/FT-chocolade voor de kinderen.
• Repaircafé in Panneweel
• Workshop rond ethisch en duurzaam bankieren (zie lijst workshops provincie)
• Workshop met MIWA rond minder afval en sorteren
• Tweedehandsbeurzen van de Gezinsbond
• Weggeefplein
• Fietszoektocht langs de projecten van de Mondiale Solidariteitsraad – combineren
met Smaak van Waas en/of korte keten – 1 dag? 1 weekend?
9. Zorg dat minstens 1 extra duurzaam product structureel wordt aangekocht door
het gemeentebestuur
• Ondersteuning van de cel beleidsondersteuning mogelijk i.v.m. aankoop
duurzaam product.
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Volgende producten voldoen nu reeds aan duurzaam en Fairtrade : koffie, thee,
fruitsap (tijdens bepaalde gelegenheden o.a. Tournee Minerale), aankoop
duurzame gemeentelijke voertuigen ..

10. Organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel om het draagvlak voor
het eigen mondiaal beleid te vergroten.
• Mogelijkheden zijn o.a. ontbijt voor personeel? Sportdag? Of bezoek aan de
windmolens van Wase Wind?
Opmerkingen:
Besluit:
- De PowerPoint en de fiches van de 10 uitdagingen worden zo snel mogelijk aan alle
leden van de Mondiale Solidariteitsraad bezorgd (zie mail 21.02.2022) zodat de leden
de aanvullingen kunnen doorgeven. Aanvullingen doorgeven tegen 15 maart 2022
aan krista.molders@sint-gillis-waas.be
- Er wordt een inventaris opgemaakt. Op basis van deze inventaris wordt door de
Mondiale Solidariteitsraad beslist waar ze gaan aansluiten
- De uitnodiging van de prijsuitreiking campagne 10 mondiale uitdagingen wordt aan
alle leden van de Mondiale Solidariteitsraad bezorgd (zie mail 21.02.2022)
- Een werkgroep rond de uitwerking van de 10 uitdagingen komt samen op dinsdag 29
maart 2022 om 20 uur.
Punt 3 : Vorming/actualiteit/info
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
a. De campagne 11.11.11. – verkoopactie en ontbijt en film editie 2022. Aan de leden
van de Mondiale Solidariteitsraad wordt gevraagd om na te denken over de toekomst
van de verkoopactie en het concept ontbijt en film 2022. Ter info – in GC De Route is
de tribunezaal + de kleine ontspanningszaal gereserveerd voor 12 en 13 november
2022.
b. Unicef Belgie – financiële steun i.v.m. COVAX. Unicef Belgie vraagt financiële steun
om de vaccinatiecampagne (via COVAX) verder te kunnen zetten in het Zuiden.
c. We Social Movements – bedankingsbrief. De organisatie We Social Movements
(vroegere Wereldsolidariteit) heeft een bedankingsbrief naar de gemeente
geschreven i.v.m. de toelage ontwikkelingssamenwerking.
d. Ronde van de leden
• Oxfam Wereldwinkel – in brunchbox scouts (reep chocolade van de
Wereldwinkel + flyer oproep vrijwilligers)
• Project Chili – Roger Bauwens heeft verschillende foto’s van het project
ontvangen. Hij gaat de mooiste foto’s selecteren.
• Mama Congolese – filmpje over het project. Vermoedelijk gaat Arlette in de
zomer naar Congo
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Broederlijk Delen: 12/3 fruitactie + 27/3 afhaalmaaltijd i.p.v. solidariteitsmaal
Piano Posso – Half maart vertrekt Willy terug naar Brazilië. Het is niet
eenvoudig om online lessen te organiseren.
Voorstel om project van de Wase Wind in Lesotho voor te stellen tijdens één
van de volgende bijeenkomsten van de Mondiale Solidariteitsraad.

Opmerkingen:
- Sommige leden hebben bedenkingen bij de brief/vraag van Unicef Belgie en stellen
voor om niet in te gaan op deze vraag.
Besluit:
- Alle leden denken na over de toekomst van de verkoopactie en het concept ontbijt en
film editie 2022.
- De financiële vragen van organisaties gerelateerd aan ontwikkelingssamenwerking of
Noord/Zuid-werkingen worden allemaal verzameld en bekeken in het najaar 2022.

Datum Werkgroep 10 mondiale uitdagingen – dinsdag 29 maart 2022 om 20 uur in zaal
’t Hoogeinde (1ste verdieping), Welzijnshuis,
Zwanenhoekstraat 1A, 9170 Sint-Gillis-Waas.
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