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Verslag Wereldraad-vergadering 21 juni 2018
Aanwezig: Dirk Staelens (voorzitter + Wereldsolidariteit), Dirk Dooms (BIA
Meetjesland), Philippe Paelman (Wereldwinkel Eeklo), Paul Blanckaert (Asha
Hope),
Jacques Meerhaeghe (Damiaanactie), Thea Mussche (11.11.11.)
Verontschuldigd : Mark Van De Woestijne (Memsaada), Eddy
Temmerman(St.Antonius-Burundi), Rino Dall’Asta (11.11.11.), Bob D’Haeseleer
(schepen Noord-Zuid), Cécile Van Hecke (Broederlijk Delen), Pierre Huysman
(Children in India), Janick Smessaert.
Verslaggeving : Bernardine Van Waeyenberghe (Noord Zuid ambtenaar)

1) Memorandum
Het memorandum werd door Dirk aan de voorzitters van de politieke partijen in Eeklo
bezorgd.

2) Denkcafé 2.0 over adviesraden en participeren
De adviesraden en andere geïnteresseerden werden uitgenodigd door stad Eeklo om
na te denken over het “updaten” van de adviesraden.
Dirk en Bernardine waren aanwezig.
De meeste adviesraden zijn toe aan verjonging en willen meer betrokken zijn bij het
bestuur van hun stad. Ze willen meer daadwerkelijk advies geven en willen meer
feedback en communicatie vanuit het bestuur van stad Eeklo.
Stad Eeklo wil meer inwoners van Eeklo laten participeren en meedenken in het
beleid van Eeklo.
Er werd gediscussieerd rond wat er belangrijk is, welke resultaat men wil beogen en
welke andere manieren van participatie ook nog mogelijk zijn.
Wordt vervolgd.

3) BIA
Dirk toont een powerpoint over de werking van BIA in 2018, meer in het bijzonder
rond hun bezoek begin dit jaar aan Zuid-Afrika waarbij het 15-jarig bestaan van BIA
gevierd werd in de 5 verschillende scholen waar zich kinderen van BIA bevinden.

4) Oxfam Wereldwinkel Eeklo
De wereldwinkel heeft regelmatig klassen op bezoek. Ze zijn aanwezig bij activiteiten
van verschillende organisaties. Ze nemen ook deel aan de Roefel.
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5) Asha Hope
Het benefietconcert op 6 mei in de kerk van Lovendegem door het Gents Madrigaal
koor was ondanks de moeilijke datum een succes en heeft een mooie som
opgebracht.

6) Noord Zuid Eeklo
Wereldmarkt
Er zijn een 45-tal standhouders ingeschreven. Het zijn ; lokale producenten, zuiderse
kledij, faire schoonheidsproducten, duurzame handtassen, lokale hamburgers,
ambachtelijke ijsjes, Thaise hapjes, plaatselijke hobbyisten, infostanden van
organisaties met een project in het Zuiden. Van de Wereldraad zullen Asha Hope,
Wereldsolidariteit, Oxfam Wereldwinkel, Broederlijk Delen en BIA deelnemen.
Tijdens de Wereldmarkt Nova Mondo vindt er elk uur een optreden plaats :
- 14.00 u tot 15.00 uur : AIDE-MOI met Juan Manual Cersosimo
Sprankelende show over de ontmoeting tussen twee zwervers. Mime,
behendigheidsspelletjes, clown, equilibrist op de fiets en poppenspeler
- 15.00 u tot 16.00 uur : KATALA door Mohamed Keita en Ibrahima Camara uit
Guinee/Senegal
Een interactive show die het verhaal vertelt van 2 jonge mensen die migreren van
hun kleine dorp naar een grote stad op zoek naar kansen.
- 16.00 u tot 17.00 uur : slangenvrouw CRONOPIA uit Argentinië
De Kautschuk koningin Cronopia wringt haar lichaam in bijna onmogelijke bochten.
Ze kan gelijktijdig volwassenen verbazen en kinderen entertainen.
- 17.00 tot 18.00 uur : MENCHO SOSA uit Argentinië
Mencho Sosa is een kunstenaar, clown maar vooral… voetballer.
Doorlopend : Juan Manuel Cersosimo met LOCO
Aangezien er niet genoeg vrijwilligers zijn om een stand van 11.11.11. te bemannen
zal er dit jaar geen stand van 11.11.11. zijn.
Er zal wel een stand zijn van de SDG’s, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
Bernardine gaat die in Gent afhalen. De stand is een infostand met posters en kan
onbemand plaats vinden.
Bernardine vraagt aan iedereen om zijn achterban aan te spreken over deze
wereldmarkt.
Workshops voor scholen najaar 2018
In het voorjaar gingen 3 secundaire scholen en 2 lagere scholen in op het aanbod
van workshops en spellen met begeleiding rond Wereldburgerschap aangeboden
door de noord zuid dienst. Stad Eeklo bekostigde (zoals ook reeds in 2014, 2015,
2016 en 2017 gebeurde ) deze workshops en voorstellingen.
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In het najaar deed de noord zuid dienst een aanvraag tot subsidie bij de Provincie
Oost-Vlaanderen voor deze activiteit. Een subsidie van 5.000 euro werd toegekend.
Stad Eeklo legt de overige 2.000 euro bij.
In het najaar zullen dus terug 5 basisscholen en 2 secundaire scholen werken rond
Wereldburgerschap.

7) Toelagen stad Eeklo
Dirk vraagt dat de subsidieaanvragers tijdig hun aanvraag indienen nl. vóór 10
september a.s. zodat deze op de volgende vergadering kunnen besproken worden
en tijdig aan het College van Burgemeester en schepenen kunnen voorgelegd
worden.
Volgende vergadering:
DONDERDAG 4 OKTOBER 2018
om 19.30 UUR IN HET STADSKANTOOR

09/218 28 38

Bernardine.vanwaeyenberghe@eeklo.be

