Verslag Wereldraad-vergadering 17 november 2016
Aanwezig: Janick Smessaert ; Pierre Huysman (Children in India), Dirk Staelens
(voorzitter + Wereldsolidariteit), Rino Dall’Asta (11.11.11.), Thea Mussche, Dirk
Dooms(BIA Meetjesland, Paul Blanckaert (Asha Hope), Jacques Meerhaeghe
(Damiaanactie), Ellen Van Wonterghem, Eddy Temmerman(St.Antonius-Burundi)
Verontschuldigd : Cécile Van Hecke (Broederlijk Delen), Bob D’Haeseleer (schepen
Noord-Zuid)
Afwezig : Philippe Paelman (trekker Eeklo Fairtrade gemeente)
Verslaggeving : Bernardine Van Waeyenberghe (Noord Zuid ambtenaar)

1)
Sprekersavond i.s.m. Rom : Congo, vroeger en nu
De sprekersavond vindt plaats op 9 maart om 20 uur in de Polyvalente zaal van het
CC De Herbakker.
Matyas Blanckaert en Annelies Lammertyn zorgen voor een muzikaal intermezzo en
vragen daarvoor een kleine vergoeding.
Prof. Mathieu Zana Etambale spreekt over het Congo van vroeger en nu.
Het Rode Kruis Opvangcentrum wordt gevraagd om voor hapjes te zorgen
(Bernardine). Aan de Bakkerei dient gevraagd te worden of er zelf drank mag
geserveerd worden door de Wereldwinkel of als de Bakkerei die avond open gaat
zijn (Bernardine).
Prof.Zana Etambale vraagt 400 euro + 20 euro vervoerskosten.
De kosten worden gedeeld tussen Eeklo en Maldegem.
Er wordt afgezien van een Congolees groepje aangezien dit te duur is.
2) Ellen Van Wonterghem – reis naar Marokko
Ellen VanWonterghem vertelt over haar reis naar Marokko als vrijwilligster bij de 1518 jarigen van de Bouworde. Voorheen hadden zij 6000 euro ingezameld (waarvan
200 geschonken door stad Eeklo). De veertiendaagse reis bestond uit 2 dagen
reizen, 10 dagen werken en 2 dagen ontspanning.
De jongeren verbleven bij de berbers, aten met hen mee en sliepen op het dak. Hun
taak bestond er in een betonweg aan te leggen zodat o.a. de ambulance een vlottere
toegang zou hebben. De jongeren hebben persoonlijk 2000 kg cement zelf
omgeschept.
Verder hebben zij daar de waterkanalen gereinigd, dichterbij nieuwe bronnen om
water te halen gemaakt, mee geholpen om water te halen, muren geverfd en hebben
zij meegeholpen in het werk in een notenfabriek. Ze hebben ook een weeshuis
bezocht en gespeeld met de kinderen. Het spelen met de kinderen was speciaal
aangezien zij normaal gezien de ganse dag moeten werken.
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3) Advies stadstoelagen
Een voorstel wordt voorgelegd, besproken en goedgekeurd. Zie bijlage.
Voorzitter Dirk Staelens legt het advies i.v.m. de steunaanvragen aan het College
van Burgermeester en Schepen voor.
4) Burundi
Eddy Temmerman meldt ons dat door de rellen begin 2016 het schooltje in Maibuko
volledig vernield werd. Zij hebben dit in korte tijdspanne terug dienen op te bouwen.
5) 11.11.11.
Dit jaar vond er geen novemberactie van 11.11.11. plaats. Ondanks de oproepen via
de communicatiedienst van stad Eeklo via facebook enzv. naar sportverenigingen om
een frisbee-wedstrijd t.v.v. 11.11.11. te organiseren kwam er geen reactie. Ook op
persoonlijke mails naar de sportverenigingen werd niet gereageerd.
6) Born In Afrika Meetjesland
BIA heeft op vele marktjes gestaan. Op 19 december is er een persconferentie op
het stadhuis waarbij hen een cheque zal overhandigd worden.
Op 9 januari vertrekken zij met 10 mensen uit Eeklo naar hun project in Zuid-Afrika
om daar het schooltje verder af te werken.
7) Children in India
Door dringende hartproblemen van Pierre (er werd ondertussen een pacemaker
geplaatst) kon hij tot zijn grote spijt zijn geplande reis op 24 september niet
aanvatten. De geplande werking loopt verder dankzij de 700 sponsors. Pierre hoopt
in de toekomst vooralsnog naar India te kunnen reizen.
8) Noord Zuid dienst
-Stad Eeklo heeft het burgemeestersconvenant ondertekend. Er volgen klimaatcafé’s
waarop alle leden van de Wereldraad uitgenodigd zijn.
-I.s.m. organisaties uit Eeklo (De Verstelling, Wijkcentrum De Kring, N9) vond er een
wereldburgerproject plaats met thema’s zoals energie en diversiteit. Het project
energie sloot aan bij het burgemeestersconvenant. Het thema diversiteit werd
uitgewerkt door een kunstproject i.s.m. De Verstelling en de Academie nl. Stad-inZicht.
-Op 18 december vindt i.s.m. Comité voor Internationale Samenwerking de Dag van
de Migrant plaats waarbij anderstalige inwoners van Eeklo uitgenodigd worden voor
een hapje en een drankje. Ook de leden van de Wereldraad en alle inwoners van
Eeklo zijn welkom.
-Eind december vindt in de stedelijke bibliotheek de schrijfactie van Amnesty
International plaats.
Volgende vergadering:
DONDERDAG 2 FEBRUARI OM 19.30 UUR IN HET STADSKANTOOR
=> Gelieve te verwittigen of u tijdens de volgende vergadering aanwezig kan zijn.
Bernardine Van Waeyenberghe
Industrielaan 2
9900 Eeklo
09/218 28 38
Bernardine.vanwaeyenberghe@eeklo.be
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