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Welkom 
- Voorstellingsrondje. 
- Nieuw lid – Wim Tousseyn (vertegenwoordiger Vlaams Belang). 

 

Verslag vorige vergadering (19/10/2021) 
• Algemeen goedgekeurd. 

 

Herinnering projectsubsidies 
• Indienen vóór 15 september via https://www.izegem.be/subsidies-ontwikkelingssamenwerking.  

• Geen werkingssubsidie, enkel projectsubsidie. 

• Bijhouden werkingsgegevens voor subsidieronde 2023. 
 

Evaluatie alternatief nieuwjaarsreceptie 
• Alle pakketjes weg. 

• Als alternatief welgekomen. 

• Fysieke nieuwjaarsreceptie met hapje en drankje krijgt de voorkeur. 
 

Fair Trade 
• Bijna van geen enkele vereniging kon een activiteit plaatsvinden door de coronamaatregelen 

• Er wordt gekeken om acties te koppelen aan Isotopia. Boskabaal op 27 augustus 
o Rik Bruwier laat nog weten 

• Laatste jaar niets gebeurd naar personeel toe m.b.t. Fair Trade. 

• Zijn er acties i.s.m. de bibliotheek) mogelijk (vb: In de Week van de Fair Trade – 5 tot 15 oktober)? 

• OWW-chocolade wordt verkocht in het Dienstencentrum De Leest. 

• Werkgroep Fair Trade: nieuwe leden steeds welkom. 
 

Vierderpijler in Izine 
• Annelies Demey – Project Piet Sabbe in editie juli-augustus. 
 

Stand van zaken situatie in de projectgebieden 
• Bjorn 

o Eind vorig jaar was er een zware storm in de Filipijnen. 2000 euro noodhulp gekregen (o.a. basishulp, 
herstellen daken, …) 

• Geert 
o Bloemenverkoop geweest in Kachtem en op de Bosmolens. Met opbrengst theaterproject in Pales-

tina gesteund. 

https://www.izegem.be/subsidies-ontwikkelingssamenwerking


• Mathilde 
o Stroompanne over heel het land. Alle elektriciteit kapot. Deze zomer komen studenten zonnepane-

len leggen, dus dat als alternatief. 

• Thijs 
o Winkel open, maar nood aan acties. Nood aan verjonging vrijwilligersgroep. 

• Joke 
o Op inleefreis geweest in de Paasvakantie. Echotoestel meegenomen. 

• Victor 
o 25 kg boeken verscheept naar Bukavu voor plaatselijke bibliotheek (Frans).  
o Nood aan een uniform om onderwijs te kunnen volgen, dus sommigen vallen uit de boot. 

• Linda 
o Gestart met 190 kleuters. Wordt uitgebreid naar lager onderwijs.  
o Begonnen met weeshuis.  
o In Kinshasa gestart met gezondheidscentrum in een nieuwe wijk. 

• Ludwig 
o Opvang arme kinderen (Ho Chi Min City).  

• Ann-Mie 
o 8 medische missies per jaar (van 14 dagen). Altijd op vraag van. Operaties in achtergelegen gebieden 

waar er weinig tot geen artsen zijn. Laatste maal op grote plantage in Ivoorkust. Reeds 3de missie. 
Reeds Gambia, Benin en Ivoorkost.  

• Viviane 
o Situatie is er wel heel slecht. Heel gevaarlijke regio. Nog steeds staat van beleg. VN-macht mag niet 

tussen komen. 
o Vrouwelijke voetbalploegen onder begeleiding van Jocelyne.  
o Ondertussen bezig met “Zango” (“Blad-steen-schaar”) te ondersteunen.  
o Elien er geweest voor Mo*-magazine (in Goma).  

• Jan 
o Aankoop fotokopieermachine voor berber/Arabisch kinderen.  
o Nog geen duidelijkheid over volgend project.  

• Annelies 
o Veel geregend in Ecuador. Terrasbouw helpt, want minder schade. 
o Opleiding van lokale bevolking tot landbouwer. 

• Odette 
o Niet geraakt door Corona. Schoolgeld werd betaald met de subsidies. 

 

Activiteiten leden 
• Viviane 

o Op 3 september (avond) of 4 september (VM): Café Kivu in de tuin College. 

• Victor 
o 25 juni naar Marokko met Revive. 
o Op 1 oktober naar Marokko met ASV. 

• Joke 
o Op 15 oktober feest in Hooglede (De Zon). 

• Mieke 
o Op 19 november infomarkt in Kachtem.  
o De tocht en de spaghetti-avond worden gesplitst. 

• Bjorn 
o Wijndegustatie in najaar. Nog geen datum.  

 

Varia 
• 11.11.11 

o 11.11.11 op zaterdag 12 november. Verdere info volgt. 
 
 

Volgende vergadering op dinsdag 27 september om 19u30 in Meilief 


