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Welkom 

• De schepen verontschuldigt de voorzitter wegens gezondheidsproblemen. 
 

 
Verslag vorige vergadering (8/06/2021) 

• Algemeen goedgekeurd. 
 

 
Toetreding nieuw lid 
De schepen ontving een mail van Roland Devolder. Hij wil toetreden tot de Noord-Zuidraad.  
In diezelfde mail geeft hij direct aan dat hij niet zal deelnemen aan de 11.11.11-actie.  
In de rest van de mail wordt het lidmaatschap van een aantal leden van de Noord-Zuidraad en ook de subsidies aan be-
paalde verenigingen in twijfel getrokken.  
Reeds vele jaren worden de bevoegde schepenen, voorzitters en diverse diensten geschoffeerd.  
 

 Beslissing: 
De Noord-Zuidraad adviseert negatief rond deze toetreding.  
De reden is dat deze persoon zich niet schaart achter de filosofie van de Noord-Zuidraad en dat uit de briefwis-
seling e.d. blijkt dat er geen intentie is om zich constructief op te stellen. M.a.w., hij sluit zichzelf uit door zijn 
eigen houding.  
De schepen bezorgt (met medeweten van de voorzitter) hem een antwoord.  

 

 
Noodhulp Haïti 

• Haïti werd opnieuw getroffen door een aardbeving. Vooral in het zuid-zuidwesten: Les Cayes (Provincie-
hoofdstad) en Jéjèmie. In Les Cayes bouwde SOS Haïti samen met de paters Salesianen een technische school 
(jaar 1995). Een zeer geëerde school met 1500 leerlingen (750 meisje en 750 jongens) volgen er een technische 
opleiding (naaien, weven, koken, mechaniek, elektriciteit, …). Door de aardbeving ligt de school zo goed als 
plat. In de omgeving zijn 125 schooltjes ingestort. 35.000 gewonden.  

• Stad Izegem kende 2000 euro noodhulp toe aan SOS Haïti (CBS dd. 30 augustus). In het geval er geen nood-
hulp meer aangevraagd wordt dit jaar, wordt de resterende 1000 euro ook aan SOS Haïti toegekend. 

• In totaal heeft SOS Haïti 30.000 euro verzameld. 
• Dankwoord aan CBS en Noord-Zuidraad van André. 
• Er wordt voorgesteld om als er nog dergelijke aanvragen zijn,  dit telkens digitaal te laten adviseren. Op die 

manier kunnen de middelen snel worden toegekend. 
 



Deelname Youca 
• Op donderdag 21 oktober gaat YOUCA Action Day (de vroegere Zuiddag) door. 5.000 jongeren werken één 

dag bij een bedrijf (in ons geval Stad Izegem). Hun loon (55 euro) gaat naar sterke jongerenprojecten in Brazi-
lië en de Filipijnen. In Izegem schreef 1 school zich in voor de YOUCA Action Day. Dat betekent dat er onge-
veer 120 jongeren uit onze stad zullen deelnemen.  

• Op donderdag 21 oktober gaan binnen de stad Izegem vijf jongeren aan de slag tijdens de YOUCA Action 
Day.  

o Dag met de Burgemeester 
o Sportcentrum 
o Eperon D’Or 
o Jeugddienst 
o LDC en De Leest 

 
 
Vierdepijler in Izine 

• Voorstelling Oxfam Wereldwinkel. 
• Nieuws Oxfam Wereldwinkel (geschenkenbeurs, Fair Trade geschenkpakketten, ‘Gezapige zondag’, …) 

o Deadline 6 oktober 
o Reeds gestuurd naar Thijs en Benoit 
o De wereldwinkel zelf heeft een vergadering ingepland half september en dit zal daar worden bespro-

ken. 
 
 
11.11.11 

• De 11.11.11-campagne voor 2021 is: “Investeer mee in een betere wereld” (Iedereen wint bij internationale 
solidariteit). Met deze campagne willen ze de shift maken van ‘geven’ naar ‘samen investeren”. 11.11.11 steu-
nen is dan geen donatie, maar investeren in een betere wereld. 

Politieke actie 
Algemeen 

• 11.11.11 voorziet de politieke actie op zaterdag 30 en zondag 31 oktober 
• Bedoeling is om valse bankbiljetten uit te delen, gedrukt op groeipapier, op verschillende locaties in Vlaande-

ren. De bankbiljetten dragen onze campagneslogan uit: Investeer mee in een betere wereld. Een QR-code leidt 
naar de giftenpagina op de website doneer.11.be. In de bankbiljetten zitten zaadjes die gaan kiemen wanneer je 
het biljet plant. 

 
Wat kan je doen? 

1. Ga op een symbolische locatie in de gemeente staan waar aan slechte investeringen wordt gedaan. Hang affi-
ches op, spuit de slogan op de straat en verdeel de groeikaartjes. Spreek mensen aan en leg uit waarom je actie 
voert. 

2. Je kan de actie ook omdraaien en bewust kiezen voor een handelaar, verzekeraar, bank, ... die wél goede inves-
teringen doet. Dit is afhankelijk van hoe jij de boodschap wilt overbrengen en de mogelijkheden in jouw ge-
meente. 

3. Wil je eerder op een zachte manier onze boodschap overbrengen? Verdeel de groeikaartjes bij mensen in de 
brievenbus en steek er een begeleidende brief bij. Of geef de groeikaartjes mee aan jouw verkoopstand, in 
jouw ontbijtpakket, op de tafel van jouw quiz, ... 

 
Wat doen we in Izegem? 

• Een marktactie op zaterdag 30 oktober.  
• Doel is de mensen te lokken en aan te spreken over de campagne. 
• We delen de biljetten uit op de hoek aan Vervaecke (aan de LED-wall). 
• Er wordt eveneens soep voorzien. 

 
Werkgroep 

• De werkgroep komt samen op donderdag 7 oktober om 19.00 uur in Meilief. 
• De werkgroep bestaat op dit moment uit: 

o Geert 
o Victor 



o Annelies 
 

 Graag nog wat mensen om de werkgroep te vervoegen!! 
 
Praktisch 

• Vrijwilligers maken de soep vooraf thuis. 
o Wie maakt soep? 

 ?? 
 ?? 

• Wie is aanwezig op het moment zelf? 
o Viviane 
o Ludwig 
o Sofie 
o Annelies 
o Joke 
o Sofie 
o Mia 

• De koffietassen van het stadhuis of bibliotheek worden gebruikt 
• Afwas en opwarmen eventueel mogelijk in bibliotheek 
• Elektrisch vuur + warmhoudbak via Sophie  

 
Bekendmaking 

• Er wordt sowieso een artikel voorzien in Izine november / december (slogan + inhoud + QR-code + foto bank-
biljet). 

• Er worden spuit-en krijtsjablonen voorzien voor de dag zelf. 
 
Onduidelijkheden: 

o Voorzien we een muzikale act (fanfares van de Congregatie /Koninklijke Harmonie, drumband van 
Leo 13 of de Scouts (per half uur)? 

o Kunnen er giften worden gedaan die minder zijn dan de beoogde zes euro? 
 Thomas gaat na 

o Kan er een grote paraplu voorzien worden om de biljetten aan te hangen? Wie kijkt hiervoor? 
 
Opmerkingen: 

• Probleem is dat veel mensen geen cash geld meer mee meehebben. Er moeten dus mogelijkheden zijn om met 
bv. Payconiq te betalen. 

• Thomas is er niet van 29 oktober tot 7 november. 
 
Financiële actie 

• Opzetten van een online platform (digitale giften) 
• Als het kan en mag ophaling aan winkels, maar hier nog niets duidelijk vanuit de koepel van 11.11.11. 

o Plantjesverkoop KOTK mag bijvoorbeeld niet aan Delhaize, maar wel aan de Colruyt 
• Weekend van 5, 6 en 7 wordt het Izegems zwaartepunt van de financiële actie. 
• Ingrid is er niet van 11 t.e.m. 14 november. 

 

 
Herinnering subsidies 2021 

• Alle aanvragen dienen vóór 15 september binnen te zijn. 
 

 
Kandidaten nieuwe hulde “De Gouden Merletjes” 

• Vóór 1 oktober moeten alle kandidaten binnen zijn.  
• Ook de Noord-Zuidraad wordt gevraagd om één of meerdere kandidaten door te geven.   

 
 Beslissing 

De Noord-Zuidraad schuift alvast de “Stoomvrienden” naar voor en dit n.a.v. hun inzet voor het onderhoud en 
herstel van de stoommachine. 



Varia en activiteiten leden 
• Geerwin: 

o Subsidies Provincie 
 In opvolging van vorig verslag. 
 Samengezeten met Pieter Santens (nieuwe directeur) Provincie West-Vlaanderen. 
 Provincie voorziet een nieuw digitaal platform dat normaal voor verbetering zal zorgen. 

o Imazighen 
 Jan Leyers komt met ‘Allah in Europa’ (16 september om 20 uur). 
 Er zijn nog kaarten. 

o Muziekconcert 
 Voorstel: Leden van de Noord-Zuidraad worden getrakteerd op het wereldmuziekconcert van 

wereldklasse. Met een drankje achteraf ter compensatie van de gemiste Nieuwjaarsreceptie.   
 Het betreft een optreden van VARDAN HOVANISSIAN & EMRE GULTEKIN op 17 no-

vember 2021 om 20 uur.  
 ‘Vardan Hovanissian en Emre Gültekin staan symbool voor de verzoening tussen volkeren 

dankzij de weemoedige maar hoopvolle klanken van de Armeense duduk en de Turkse saz. 
Het duo verkent niet alleen de verwantschap tussen Armenië en Turkije, maar ook die van de 
muzikale rijkdom die in deze woelige regio op de rand van Europa en Azië te vinden is. Van-
uit hun grensoverstijgende vriendschap bouwen ze bruggen tussen verschillende tradities en 
instrumenten, speelstijlen en talen in een set die toont hoe verrijkend samenleven in verschil 
kan zijn. Poëtische schoonheid die bloeit in verscheidenheid.’ 

 Beslissing 
Apart mailtje naar de Noord-Zuidraad om te peilen naar interesse. 

 
• Linda: 

o 6 weken in Congo geweest. 
o Schooljaar begint pas in oktober. 
o Fundamenten van het weeshuis zijn klaar. 

 
• Joke 

o Op inleefreis geweest en meegeholpen met middelbare school. 
o Er is een overstroming geweest . 
o COVID: Mensen moeten overtuigd worden in Senegal om zich te laten vaccineren. Sommigen begrij-

pen de campagne ook niet. 
 

• André 
o 10.000 stappentocht t.v.v. Haïti op 10 oktober gaat niet door. 

 
• Mieke 

o Op 3 oktober is er een bedanking voor de achterban. 
o Op 23 januari 2022 is er in Kachtem Hutsepotavond. 
o Op 13 maart 2022 vindt de ‘Geitjestocht’ plaats. 

 
• Odette 

o Artikel in Izine resulteerde in giften (175 euro). Op die manier was het mogelijk om nog een extra 
meisje naar school kunnen sturen. 

 
• Viviane 

o Vergadering Mama Kivu gaat niet door. 
o Zoekende, waar, wanneer en hoe. 
o Vaccins bereiken de 3de wereld veel te weinig. 
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