19 oktober 2017

Verslag Wereldraad-vergadering 19 oktober 2017
Aanwezig: Dirk Staelens (voorzitter + Wereldsolidariteit), Thea Mussche, Rino
Dall’Asta (11.11.11.), Dirk Dooms (BIA Meetjesland), Janick Smessaert, Cécile
Van Hecke (Broederlijk Delen), Jacques Meerhaeghe (Damiaanactie),
Verontschuldigd : Mark Van De Woestijne (Memsaada), Paul Blanckaert (Asha
Hope), Bob D’Haeseleer (schepen Noord-Zuid), Philippe Paelman (trekker Eeklo
Fairtrade gemeente), Eddy Temmerman(St.Antonius-Burundi), Pierre Huysman
(Children in India),
Verslaggeving : Bernardine Van Waeyenberghe (Noord Zuid ambtenaar)
Asha Hope
Enkele leden van Asha Hope, waaronder Paul Blanckaert zijn momenteel in India.
We kunnen hen volgen via hun blog op http://www.asha-hope.be/NEW/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=94&Itemid=183 .
Steunaanvraag Alb-Amie
Alb-Amie, een organisatie uit Eeklo die hoofdzakelijk medisch materiaal van AZ
ALMA overbrengt naar ziekenhuizen en scholen in Albanië vroeg subsidies aan. De
aanvraag voor 2017 was allereerst laattijdig. Verder dient bekeken te worden of deze
organisatie ook activiteiten heeft in Eeklo en of ze gemeenschapsvormend is. Dit
kan voor 2018 opnieuw bekeken worden.
Zuster Christine Slock-Djabeh Libanon
Zuster Christine Slock is momenteel in België waar ze verblijft bij de Kleine Zusters
van Nazareth te Gent.
De familie van zuster Christine ziet geen mogelijkheid om momenteel een activiteit in
Eeklo te organiseren. Dirk bekijkt of er een mogelijkheid is dat zij naar Eeklo komt om
de leden van de Wereldraad terug te ontmoeten. Hij zal de leden van de Wereldraad
daarvan op de hoogte brengen.
Burundi – schoolproject met basisschool Sint-Antonius
Op maandag 23 oktober brengt de directeur van de basisschool in Makebuto Burundi
een bezoek aan het stadskantoor van stad Eeklo, de Meidoorn en natuurlijk SintAntonius. Hij brengt ook een bezoek aan het landbouwbedrijf van Van
Houwenhuyse.
Sprekersavond i.s.m. de ROM
Frank De Ceuninck liet weten dat de avond zal doorgaan op 23 februari in Oud
St.Jozef te Maldegem.
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Broederlijk Delen
Cecile werkt momenteel rond Welzijnszorg – Samen tegen armoede. Op donderdag
7 december, tijdens de wekelijkse markt, is er de actie “Soep op de stoep” waarbij
iedereen wordt uitgenodigd om langs te komen.
Noord Zuid stad Eeklo
* De steunaanvragen werden door het College van Burgemeester en Schepenen
goedgekeurd.
* Op vrijdag 10 november om 16.30 uur is er in Jeugdhuis De Route, Kerkstraat
121 een After Work Party t.v.v. 11.11.11. Er worden hapjes klaargemaakt door
enkele mensen van het Rode Kruis Opvangcentrum, waarvoor een vrije bijdrage zal
gevraagd worden. 20 % van de opbrengst van de drank is voor 11.11.11.
Iedereen is van harte welkom.
* Op 16 november is er een workshop Creatief Denken voor leerkrachten in
basisschool Sint Antonius. Leerkrachten van alle basisscholen zijn daarop
uitgenodigd. De workshop wordt hen gratis aangeboden en wordt gegeven door vzw
Djapo.
- Op zondag 19 november, op Kunstendag voor Kinderen, wordt het project “Mijn
gedacht” voorgesteld in WZC Avondzege, Moeie 37 om 14 uur.
Dit project kwam tot stand i.s.m. de Noord Zuid dienst i.s.m. vzw De Verstelling die
het project uitwerkte.
10 kinderen werkten gedurende enkele weken rond duurzame voeding, energie,
recyclage en erfgoed. Zij deden daarrond interviews en filmden zelf het hele
gebeuren. Het resultaat is te zien in de film die om 14 uur in WZC Avondzege zal
vertoond worden.
Iedereen is welkom. Indien mogelijk, inschrijven via deverstelling@gmail.com .
* Op maandag 20 november vindt er om 20 uur in de Stedelijke Bibliotheek een
workshop “Vereenvoudig je leven, start met organiseren” plaats. Inschrijven is
verplicht via noordzuid@eeklo.be .
* Op donderdag 7 december vindt er om 20 uur in de Stedelijke Bibliotheek een
workshop “Vereenvoudig je leven, hoe begin je er aan” plaats. Inschrijven is verplicht
via noordzuid@eeklo.be .
Volgende vergadering:
DONDERDAG 23 november om 19.30 UUR IN HET STADSKANTOOR

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

