Verslag Wereldraad-vergadering 26 april 2016
Aanwezig: Cécile Van Hecke (Broederlijk Delen), Pierre Huysman (Children in
India), Dirk Staelens (voorzitter + Wereldsolidariteit), Rino Dall’Asta (11.11.11.),
Janick Smessaert ; Jacques Meerhaeghe (Damiaanactie), Bob D’Haeseleer
(schepen Noord-Zuid), Kathleen Verheeke (vzw Initiatief ), Eddy
Temmerman(St.Antonius-Burundi), Sophie Vanonckelen (11.11.11.)
Verontschuldigd : Philippe Paelman (trekker Eeklo Fairtrade gemeente), Paul
Blanckaert (Asha Hope), Katrien brinckman, Thea Mussche (Damiaanactie11.11.11.), Haeck Geert (Born in Afrika).
Verslaggeving : Bernardine Van Waeyenberghe (Noord Zuid ambtenaar)
1)
Verslag vorige vergadering
De voorzitter overloopt het verslag en meldt dat dit verslag op de website van stad
Eeklo terug te vinden is (www.eeklo.be; ).
2) Wereldraad Eeklo
De voorzitter vindt het noodzakelijk dat de Wereldraad voldoende tijd uittrekt om na
te denken over de wijze waarop hij werkt. Alle leden van de Wereldraad zijn
verbonden in het zelfde doel maar zijn elk heel divers.
Hoe kunnen we onze Wereldraad nog beter laten functioneren?
- samenbrengen van iedereen die geïnteresseerd is in het mondiale
* Hebben we zicht op iedereen in Eeklo die daarrond iets doet?
- de schepen adviseert om ook de scholen die daarrond iets doen te contacteren vb.
via het scholenoverleg in het stadskantoor.
- de noord-zuid ambtenaar meldt dat alle scholen jaarlijks een aanbod van
workshops, lessenpakketten en theatervoorstellingen rond wereldburgerschap
aangeboden krijgen en daarop gretig ingaan.
- 4de pijlers contacteren : nz ambtenaar heeft daarvoor reeds een oproep gedaan en
merkt op dat ook de 4de pijlers van de Wereldraad niet op www.vierdepijler.be
geregistreerd zijn.
- Sophie raadt ook aan in het Belgisch Staatsblad vzw’s op te zoeken.
* Sophie vraagt wat de criteria zijn om lid te mogen worden van de Wereldraad.
- Is het Rode Kruis Opvangcentrum interessant als lid? Ja, op zich wel maar het
opvangcentrum kiest er zelf voor om geen deel uit te maken van de raad. Ze zijn
daarentegen wel steeds bereid om zich te engageren voor activiteiten van de
Wereldraad en om hun deuren voor ons open te zetten bij hun eigen open
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activiteiten.Nee, zij engageren zich op vele andere vlakken en er is geen noodzaak
dat zij op de vergadering aanwezig zijn.
De voorzitter gaat wel eens contact opnemen met Joris Kuijsten van het
opvangcentrum.
- Rino stelt voor ook met de organisatie #EekloHelpt contact te zoeken.
* Moeten ook duurzaamheidsorganisaties, transtitieorganisaties gecontacteerd
worden?
De voorzitter antwoordt dat de wereldraad in het verleden initiatiefnemer was om de
milieudoelstellingen van Rio te vertalen in een Lokale Agenda. Hiervoor werkten wij
samen met de Milieuraad. Dergelijke samenwerkingen moeten ook in de toekomst
kunnen. De milieuraad is heel divers samengesteld waardoor samenwerken rond
noord zuid niet vanzelfsprekend is. Milieuraad, duurzaamheidsorganisatie,
transitieorganisaties hoeven geen permanente vertegenwoordiging te hebben in de
Wereldraad,het accent ligt nog altijd op Noord Zuid. Thematische samenwerking
moet wel mogelijk blijven.
Sophie meldt dat de Wereldraad ook de SDG’s, de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen, moet bewaken en de verbinding tussen Noord en Zuid
moet leggen.
Rino merkt op dat ook de Paus spreekt over klimaat en duurzaamheid.
Kathleen merkt op dat het ook een taak van de Wereldraad is om onze leden te
wijzen op duurzaamheid bij het organiseren van hun evenementen (waterverbruik,
gebruik materiaal, afval, streekproducten, fairtradeproducten….).
De voorzitter merkt ook op dat de leden onder elkaar hun activiteiten moeten
doorgeven waardoor de leden dan ook hun achterban kunnen stimuleren om deel te
nemen aan deze activiteit.
De schepen merkt op dat deze activiteiten altijd aan Bernardine kunnen doorgegeven
worden om te plaatsen op de facebook van de Wereldraad.
Kathleen stelt voor dat de leden van de Wereldraad zichzelf en hun activiteiten in het
Zuiden en in het Noorden in scholen kunnen voorstellen.
De voorzitter merkt op dat lid zijn van de Wereldraad niet enkel de vergaderingen
van de Wereldraad bijwonen omvat maar dat ze ook rapporteren over hun eigen
manier van werken, projecten en lokale acties.
Sophie stelt voor dat de leden van de Wereldraad een vorming rond Gros en de
Duurzaamheidsdoelstellingen volgen vb. donderdag 13 oktober in Evergem = voor
grossen in het Meetjesland.
Er wordt opgemerkt dat stad Gent noord-zuid organisaties een formule voor
bekendheid aanbiedt i.p.v. geld.
Rino insisteert om de samenwerking met de Rom (Raad Ontwikkelingssamenwerking
Maldegem) zeker te behouden.
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Data volgende vergaderingen Wereldraad
-Dinsdag 28 juni 2016
-Dinsdag 6 september 2016
-Donderdag 17 november 2016
telkens om 19.30 uur in het stadskantoor, Industrielaan 2.

TE BESPREKEN PUNTEN OP VOLGENDE VERGADERING
- steunaanvraag Ellen Van Wonterghem
- bezoek van Marc Van De Woestijne vzw Memsaada met uitleg van het project

WIL JULLIE AGENDAPUNTEN DOORGEVEN
Volgende vergadering:
Dinsdag 28 juni om 19.30 uur in de het Stadskantoor,
IN DE HALVE RONDE
Industrielaan 2
=> 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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