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Verslag Wereldraad-vergadering maandag 12 mei 2014
Aanwezig: Philippe Paelman (voorzitter + trekker Eeklo Fairtrade gemeente), Rino
Dall’Asta (11.11.11.), Jacques Meerhaeghe (Damiaanactie), Brecht De Coninck en
Kathleen Verheeke, Paul Blanckaert (Asha Hope) Cécile Van Hecke (Broederlijk
Delen)Thea Mussche (Damiaanactie-11.11.11.), Pierre Huysman (Children in India);
Claire Vander Veken (PTI project Senegal);
Verontschuldigd :,Bob D’Haeseleer (schepen Noord-Zuid)(andere vergadering),
Armanda De Vreese (Wereldsolidariteit), Janick Smessaert (andere vergadering),
Eddy Temmerman (griep), ), Katrien Brinckman,
Afwezig : Dirk Staelens (Wereldsolidariteit), Lut Vermeire (Wereldwinkel),
Verslaggeving : Bernardine Van Waeyenberghe (Noord Zuid ambtenaar)
)Post
- bedanking voor bijdrage door Proma (zuster Christine Slock)
- bedanking voor bijdrage door Wereldsolidariteit
- bedanking van Damiaanactie
- bedanking Broedelijk Delen
Broederlijk Delen
Cecile vertelt dat het ontbijt georganiseerd door Broedelijk Delen een groot succes
was. Er waren 160 personen aanwezig.
Sommige leden merken op niet op de hoogte geweest te zijn.
Bernardine vraagt altijd alle acties van de leden door te geven aan haar.
- 11.11.11. sponsorloop
Bernardine nam contact op met de sportdienst. Deze melden : sportverenigingen zijn
moeilijk te verenigingen voor acties buiten die van de verenigingen zelf. Scholen zijn
moeilijk te verenigingen buiten de schooluren. In september vindt een veldloop voor
scholen plaats. COLTD neemt daar niet aan deel. De sportdienst meldt dat het
misschien interessant is een sponsorloop met hen te doen.De sportdienst meldt ook
dat eind september een beter tijdstip is om een sponsorloop te organiseren.
Bernardine neemt contact op met de leerkrachten lichamelijke opvoeding van
COLTD.

- Bezoek Senegalese delegatie PTI aan België
Claire Vander Veken gaf ons een interessante en aangename uitleg over het bezoek
van de drie Senegalese genodigden aan Eeklo.
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Op zaterdag 19/4 werden de drie Senegalese genodigden door de
projectcoördinator op de luchthaven van Zaventem onthaald en naar hun
verblijfplaats gebracht.
Op zondag 20/4 was er een bezoek aan de tuinbeurs, het park, het kasteel en de
natuuromgeving van Bachte-Maria-Leerne en ook een excursie naar Gent, waarbij
alle PTI collega’s en hun familie welkom waren, om zo op een vlotte en
ongedwongen manier de eerste contacten met onze Senegalese genodigden te
kunnen leggen.
Op maandag 21/4 stond in de voormiddag een werkvergadering met de vrijwilligers
van het Noord-Zuid ontwikkelingsproject ZON LoWaZoNe-KeMoPoDi op het
programma, gevolgd door een lunch, een kennismaking met de streek en een
bezoek aan Brugge.
Op dinsdag 22/4 om 8.30 uur gebeurde het officiële onthaal op school, onmiddellijk
gevolgd door een algemene vergadering (met de PTI directie, de Senegalese
genodigden, de betrokken PTI leerkrachten en de vertegenwoordiger(s) van VVOB)
om de stand van zaken en de perspectieven van onze scholenbanden te bespreken.
Om 11.30 uur werd een beperkte delegatie (directie PTI, Senegalese genodigden,
projectcoördinator en vertegenwoordiger(s) VVOB) op het Provinciehuis in Gent
verwacht, voor een werkvergadering gevolgd door een lunch. Gedeputeerde voor
onderwijs Peter Hertog en gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking Eddy
Couckuyt leiddende vergadering . Omstreeks 15.30 uur was er op het PTI een
bijeenkomst met de studiemeesters-opvoeders en de leerlingenbegeleiders, zodat de
Senegalese collega's met ons leerlingenvolgsysteem konden kennismaken.
Op woensdag 23/4 werd directeur Daouda Diouf door de directie en ook door de
coördinator van het centrum voor deeltijds onderwijs op de hoogte gebracht van de
functioneringswijze van het schoolbeleid. Intussen namen de collega's Engels deel
aan de gewone lessen, eerst passief (luisteren) en dan ook actief (zelf lesgeven). In
de namiddag volgden ze, samen met geïnteresseerde PTI collega's, een infosessie
over het gebruik van het Clarisbord. Ook werd er verder gewerkt aan het optimaal
benutten van Facebook en andere Internet mogelijkheden. Nieuwe thema’s en
strategieën voor de uitwisselingen werden besproken.
Op donderdag 24/4 konden de Senegalese genodigden deelnemen aan een extra
muros activiteit in Brussel (en het Stripmuseum), met o.a. interactieve opdrachten in
het Frans.
Op vrijdag 25/4 bezochten ze twee bedrijven die betrokken zijn bij duurzame
ontwikkeling en afvalbeheer en ook een band hebben met LoWaZoNe (EcoPuur Nevele) en het PTI Eeklo (Vandenheede Environmental Group - Oostkamp).
Op zaterdag 26/4 was het open dag. De scholenbanden werden aan de bezoekers
voorgesteld en de Senegalese gasten kregen ook de kans de werkateliers en
sportinfrastructuren te ontdekken. In de namiddag werd de delegatiedoor
burgemeester Koen Loete en schepen voor jeugd en duurzaam beleid Bob
D'Haeseleer vande stad Eeklo ontvangen.
Op zondag 27/4 werden de Senegalese genodigden naar de luchthaven
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teruggebracht.
Claire legde ons eveneens uit dat dit bezoek heel wat voorbereiding, tegenslag en
werk vergde maar dat dit bezoek wel zeer geslaagd en leerrijk was.
FAIRTRADE
- Fairtradetrekkersgroep/Oxfam Wereldwinkel
- fairtrade op scholenoverleg
Op vrijdag 25 april was er scholenoverleg op het stadskantoor te Eeklo. De directie
van de scholen waren zeer tevreden over de maaltijd met fairtradeproducten.
- Ten banaanaanval
Bernardine geeft uitleg over de actie waaraan
Fairtrade Max Havelaar organiseerde voor alle basisscholen in Vlaanderen : Word
Eerlijkste klas van 2013-2014 !
De klassen konden allerlei prijzen winnen :
Hoofdprijs: De vijf winnende klassen werden uitgenodigd op een spetterend
evenement met de Ketnetband en de muzikale helden Pieter Embrechts en Suarez.
Het evenement vindt in mei 2014 plaats.
Andere prijzen: Ze kwamen langs met een bananenbusje en trakteerden de klas op
een fairtradebananenfestijn – Je kon eveneens een klasbezoek achter de schermen
van Ketnet winnen of een bezoek aan de Haven van Antwerpen, waar de bananen
ons land binnen komen
Er kwamen100 winnaars uit de bus waarvan Basisschool St.Antonius er één was. Zij
wonnen een bezoek van de bananenmobiel op dinsdag 29 april.
De uitdaging was :
- verzamel zoveel mogelijk fairtradelabels
- maak een knettergekke foto met fairtradebananen
- raak helemaal fairslingerd !
Verder namen ook deel basisschool St.Jozef en Basisschool De Wegel. Zij
verzamelden labels en organiseerden acties rond fairtrade.
- Afsprakennota adviesraden met stad Eeklo (Bernardine)
Bernardine legt de afsprakennota met stad Eeklo voor adviesraden uit aan de leden.
Er zijn geen opmerkingen.
. Bezoek zuster Christine Slock in april (Bernardine)
Vanaf 21 april is Zuster Christine Slock in Eeklo aanwezig. Bernardine had contact
met haar. Zij zal op 17 mei om 14 uur in de Leke, Lekestraat een koffietafel geven.
De leden van de Wereldraad zijn daarop uitgenodigd.
- Wereldmarkt zondag 17 augustus (Bernardine)
Alle leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Wereldmarkt. Er wordt
voorgesteld om met een stand van de Wereldraad te staan. De Oxfam Wereldwinkel
krijgt ruimte voor zijn winkel om drank en hapjes te verkopen. De organisatie stelt
voor alle leden van de Wereldraad bij elkaar te plaatsen. Zij stelt voor een activiteit
aan het kraam te organiseren (iets proeven, iets maken, …).
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Bernardine vraagt dat de leden aan de achterban info, materiaal, ideeën vragen.
Bernardine vraagt eveneens dat alle leden rechtstreeks met de N9 contact opnemen
voor inschrijvingen en praktische regelingen. Alles werd reeds via mail doorgestuurd.
Acties (optredens, voorstellingen…) dienen doorgegeven te worden aan de N9 zodat
zij die in hun planning kunnen inpassen.
- actie i.s.m. ROM
De ROM nodigt de Wereldraad Eeklo uit op donderdag 19/06/2014 omstreeks 19h30
in het dienstencentrum Oud St-Jozef te Maldegem.
Doel is elkaar te leren kennen, elkaars projecten te leren kennen en ervaringen uit te
wisselen. Ze stellen voor dat iedereen een korte toelichting geeft van de projecten
die ze ondersteunen ( bilaterale kennismaking ).
Philippe stelt voor dat Asha Hope en VZW Initiatief uitleg geven.
Paul kan echter op die datum niet aanwezig zijn gezien hij in het buitenland vertoeft.
Philippe gaat op de volgende vergadering i.s.m. de Rom bekijken of er een andere
datum mogelijk is.
Eeklo fairtradegemeente – 5 sterren gemeente
Eeklo is fairtradegemeente. 1) Het lokaal bestuur steunt en promoot faitrade met
woorden en met daden. 2) Er zijn minstens 2 fairtradeproducten beschikbaar in de
plaatselijke winkels enook in de horeca worden ze geserveerd. 3) Lokale scholen,
bedrijven en organisaties gebruiken fairtradeproducten en helpen kennis en
betrokkenheid vergroten. 4)Acties rond fairtrade komen regelmatig inde media 5) De
lokale fairtradetrekkersgroep neemt initiatief om de titel te behouden 6) De stad
promoot lokale consumptie, productie en duurzame voedingsproducten.
Fairtradegemeente nationaal vraagt nu dat de fairtradegemeenten zich inzetten om 5
sterren te behalen.
Ster 1
Zoek minstens 3 fairtrade ambassadeurs, maak ze bekend, decoreer ze, en zet ze in.
Ster 2
Maak 25 % van de burgers fairtradefan = minstens 4 maal per jaar fairtradeproducten
kopen/verbruiken.
Ster 3
Communiceer zoveel mogelijk over de ambassadeures, fans, acties…
Ster 4
Maak een fairtradestraat waarbij minstens 30 huizen of 70 % van de huizen
fairtradefan zijn.
Ster 5
Fairtradeproducten op de gemeente/stad
Bernardine nam contact op met de fairtradetrekkersgroep en legde de actie uit.
Er wordt geen datum gezet op deze actie.
Het Wereldfeest kan het begin van de actie zijn.
Basisschool St. Antonius van Balgerhoek wil fairtrade ambassadeur zijn. Bernardine
vroeg hen dit naar aanleiding van hun deelname aan Ten bananenaanval! waarbij zij
een prijs wonnen.
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De fairtradetrekkersgroep gaat eerst alle info rond huidige fairtradegebruikers in
Eeklo verzamelen;
- zij gaan bij alle handelszaken gaan met een vragenlijst
- Philippe gaat bij alle scholen rondgaan met een vragenlijst
Zo bekomen we een mooie inventaris van alle fairtradegebruikers/verkopers en
kunnen we deze inschakelen bij de 5 sterrengemeent.
Een fairtradeambassadeur moet uitstraling hebben, de boodschap kunnen
overbrengen, misschien enige bekendheid genieten. Voorstellen : ………
Fairtradefans kunnen bereikt worden via de website van stad Eeklo, Eikenblad, pers.
Er wordt alle leden gevraagd dat hun leden uit Eeklo zich registreren als fairtradefan.
Communicatie zal geen probleem zijn. Bernardine legde deze actie reeds voor aan
de communicatieambtenaar van stad Eeklo.
Bernardine zou de Boelare als fairtradestraat optimaal vinden : de Oxfam
Wereldwinkel is aanwezig, het is een straat met veel doorgang. Er is ook de slagerij
Dobbelaere die plaatselijk biovlees verkoopt. De Witte Zwaan verkoopt fairtrade
koffie. …Samen met de fairtradetrekkersgroep werden affiches en materiaal reeds
besteld.
Voor het gebruik van fairtradeproducten bij stad Eeklo worden regelmatig acties
ondernomen.

Te bespreken op vergadering DAGELIJKS BESTUUR
- steunaanvraag Burundi – St.Antonius – Eddy Temmerman
- steunaanvraag Artisanaal Centrum Magone – Pierre Vogels
- steunaanvraagen GENCOO – Guido Verhasselt
TE BESPREKEN PUNTEN OP VOLGENDE VERGADERING
WIL JULLIE AGENDAPUNTEN DOORGEVEN
Volgende vergadering:
Datum wordt nog meegedeeld

=> Gelieve te verwittigen of u tijdens de volgende vergadering aanwezig kan zijn.
Bernardine Van Waeyenberghe
Industrielaan 2
9900 Eeklo
09/218 28 38
Bernardine.van.waeyenberghe@eeklo.be
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