Verslag Wereldraad-vergadering 6 september 2016
Aanwezig: Janick Smessaert ; Pierre Huysman (Children in India), Dirk Staelens
(voorzitter + Wereldsolidariteit), Rino Dall’Asta (11.11.11.), Paul Blanckaert (Asha
Hope), Thea Mussche, Mario Lampaert (BIA Meetjesland, Cécile Van Hecke
(Broederlijk Delen) .
Verontschuldigd : Bob D’Haeseleer (schepen Noord-Zuid), Kathleen Verheeke (vzw
Initiatief ), Eddy Temmerman(St.Antonius-Burundi), Philippe Paelman (trekker Eeklo
Fairtrade gemeente), Katrien brinckman, Jacques Meerhaeghe (Damiaanactie),
Verslaggeving : Bernardine Van Waeyenberghe (Noord Zuid ambtenaar)

1)
Uiteenzetting Memsaada door dhr. Van De Woestijne
Dhr. Mark Van De Woestijne geeft uitgebreid info rond de werking van Memsaada.
http://memsaada.org/
Dhr. Van De Woestijne is voorzitter van de vereniging en woonachtig in Eeklo.
De eerste jaren bestond de organisatie enkel en alleen uit dhr. Van De Woestijne. In
2014 werd een vzw opgericht met dhr. Van De Woestijne als voorzitter. Tot nu toe
kregen zij de steun van Aalter via dhr. De Crem. Aangezien dhr. Van De Woestijne
een eeklonaar is, woonachtig in Eeklo, vraagt hij steun aan de Wereldraad Eeklo.
Van 1964 tot 1967 was dhr. Van De Woestijne werkzaam in Congo o.a. in het
onderwijs en de jeugdbeweging. Hij werkte ook mee aan de 1 e tv uitzending in Afrika.
Na zijn pensioen besloot dhr. Van De Woestijne in 2009 terug naar Congo te gaan.
Hij bezocht daar scholen en klinieken en zag de nood aan materiaal zoals
operatietafels, rolstoelen, kinéstoelen, fietsen en ziekenhuisbedden in het ziekenhuis
in Brovesse en vooral in Kapolowe.
Het materiaal wordt hen geschonken door ziekenhuizen in België en de Christelijke
Mutualiteit. Het Belgisch leger zorgde al eens voor het bezorgen van het materiaal.
Wat plaatselijk aangekocht kan worden, wordt plaatselijk aangekocht om de
plaatselijke economie te steunen.
Niet alleen werden er al verschillen containers materiaal bezorgd, ook vrijwillige
techniekers die aan het materiaal kunnen werken en vrijwillige geneesheren die met
het materiaal kunnen werken reisden mee om hun kennis aan de plaatselijke
bevolking mee te geven.
Ook Artsen zonder Vakantie worden door Memsaada voorzien van materiaal.
Ook Magoné werkt mee door bv. straatkinderen de ontvangen fietsen te herstellen of
opnieuw samen te stellen.
In Congo zelf wordt de organisatie vertegenwoordigd en ondersteund door een
professor van de universiteit van Lubumbashi.
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2)
Sprekersavond
Professor Etambale spreek over Congo, heden en toekomst.
Matyas Blanckaert en Annelies Lammertyn zorgen voor de muzikale omlijsting.
De N9 zoekt een congolees groepje dat nadien, tijdens een hapje en drankje
verzorgd door het Rode Kruis Opvangcentrum, de lezing wat kan opfleuren.

3) Bouwproject Ellen Van Wonterghem Marokko
De voorzitter verontschuldigd zich voor de vlugge beslissing rond de aanvraag maar
aangezien het project van start ging tijdens de vakantie en er geen vergadering
voordien voorzien was, achtte hij het noodzakelijk die via e-mail op te lossen.
Ellen Van Wonterghem offerde haar vakantie op om in een plaatselijke
gemeenschap een bouwproject te verwezenlijken. Zij zal op één van onze volgende
vergaderingen verslag komen uitbrengen.
4) 11.11.11.
Mieke Mortier van 11.11.11. geeft uitleg over de werking van 11.11.11.
11.11.11. is een koepelorganisatie
11.11.11. oefent druk uit op politici.
11.11.11. verzamelt fondsen om dit alles te kunnen doen.
Wat er gebeurt met de fondsen kan men bekijken op ngo-openboek.be.
De campagne van dit jaar gaat over “gezondheidszorg voor iedereen”. Elke
organisatie heeft zijn eigen focus maar we komen allemaal in aanraking met sociale
bescherming. Wereldsolidariteit zet zich bv. in op pensioenen.
Gezondheidszorg hangt af van taal, rascisme, gender, of men al dan niet onderwijs
heeft gehad….
Gezondheidszorg moet - beschikbaar zijn, toegankelijk zijn en aanvaardbaar (soms
ligt dit cultureel gevoelig).
Wat eist 11.11.11. :
- investeer in sterkere gezondheidssystemen
- hou gezondheidszorg uit het vrij handelsakkoord (TTIP)
- betaalbare (generische) geneesmiddelen voor iedereen
- sociale bescherming moet een centrale plaats krijgen in de Belgische
ontwikkelingssamenwerking
Wat gaat men doen :
- er wordt een petitie ondertekend (dit kan ook online)
- er is inspraak van de vrijwilligers : 2 x /j een zaterdagvoormiddag in Brussel en 2 x /j
een avond in Gent
- er kunnen frisbee wedstrijden georganiseerd worden door jeugdbewegingen en
sportverenigingen
- er kunnen fondsen verworven worden door verkoop van materiaal
Voor dit laatste stelt Mieke voor jeugdbewegingen aan te spreken om dit te doen met
als tegenprestatie een kleine vergoeding in natura (vb tickets zwembad, vrij gebruik
lokalen stad Eeklo…).
Paul benadrukt dat sensibilisatie en bewustmaking zeer belangrijk is en altijd
belangrijk moet blijven.
5) Varia
Er is een vermoeden dat er zich in Eeklo organisaties bevinden die zich inzetten voor
het Zuiden maar niet bij de Wereldraad bekend zijn.
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Bernardine deed reeds eens een oproep in het Eikenblad maar niemand meldde
zich.
Dirk stelt voor nogmaals een oproep te doen : Wereldraad Eeklo wil kennismaken
met Eekloose coöperanten in het Zuiden.
Bernardine geeft deze oproep door aan de communicatiedienst van stad Eeklo.
TE BESPREKEN PUNTEN OP VOLGENDE VERGADERING
- steunaanvragen
…

WIL JULLIE AGENDAPUNTEN DOORGEVEN
Volgende vergadering:
TE BESPREKEN
=> 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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