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Welkom voorzitter



De voorzitter heet de aanwezigen welkom en overloopt de verontschuldigingen.
Er wordt een rondje van de tafel gedaan. Er zitten een aantal nieuwe gezichten.

Projectvoorstelling Fahad
Intro (Kurt - schepen)
Doel van vandaag is kennis te maken met het project van Fahad en te kijken of en hoe de ervaring
van de leden van de Noord-Zuidraad kan bijdragen aan het project.

Kader (Daan Terryn)



“Allereerst dank aan de Noord-Zuidraad om ons hier een podium te geven.”
“Fahad is zes jaar geleden in België toegekomen vanuit zijn thuisland Somalië (Mogadishu).
Via de OKAN-klassen is hij in het VTI terecht gekomen, waar hij nu in z’n zevende jaar zit. De
droom van Fahad is daar iets doen voor zijn gemeenschap en dit gericht op onderwijs. Via
Tim van Aken (Katholiek Onderwijs) kwam het project in een stroomversnelling. Meteen
bleek dat het vertrekpunt de noden van de gemeenschap daar moest zijn. Dan kwam een
soort van onderzoeksfase met de vraag wie daar actief was, wie ie België iets kan betekenen

of een link heeft. Dit betreft onder meer hogescholen, de ambassade, mensen uit Izegem of
Ingelmunster die daar een connectie hebben, … Via de Koning Boudewijnstichting wordt ook
gezocht naar middelen. Het uiteindelijk doel is dat het project zelfbedruipend wordt en dat
er ter plaatste genoeg wortels zijn om te groeien en te blijven bestaan. Het onderwijs zal een
directe invloed hebben om de volledige omgeving van de school. Eindigen doe ik met de
quote: “ We geven niet op tot de school er staat”.

De droom (Fahad)


“Ik ging vroeger niet naar school en wil hier iets aan doen. Ik wil dat iedereen goed kan
opgroeien. Ik ga dit jaar alvast voor de eerste maal terug om ‘Mijn Droom – Readidi’ waar te
maken.”

Input Noord-Zuidraad







Zorgen voor een lokale verankering en daar de verantwoordelijkheid geven.
Enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn zeer belangrijk.
Zeker eens contact opnemen met Elien Spillebeen (Mama Kivu) of Geerwin Vandekerckhove
(Imazighen)
Weet dat er via de Noord-Zuidraad subsidies zijn voor dergelijke projecten.
Weet dat je steeds welkom bent om de Noord-Zuidraad te vervoegen.
Veel succes gewenst!

Verslag vorige vergadering (27 maart)
Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd. Enkel het stuk rond de statuten wordt hernomen
(zie volgend punt).

Statuten ter goedkeuring voor GR (2 juli)



Thomas licht de veranderingen aan de statuten toe en legt uit waarom dit punt op de vorige
gemeenteraad werd uitgesteld (cfr. niet alle politiek afgevaardigden werden uitgenodigd
naar de vergadering).
De algemene vergadering keurt de statuten algemeen goed en geeft positief advies naar het
schepencollege / de gemeenteraad toe.

Advies n.a.v. beleidsverklaring




Deel 1 van de nota is de kapstok, nl. de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
Deel 2 betreft de concrete invulling voor Izegem.
Opmerkingen of aanvullingen dienen uiterlijk tegen 10 juni bezorgd te worden aan de
voorzitter en de secretaris.

Bespreking
Onderwijs
 Odette: Wil kleinschalig starten met presentaties voor het onderwijs (zowel lager als
secundair).
o Kurt: Tip is om een gemotiveerde leraar te vinden en op die manier ingang te vinden
in de school. Eénmaal de basis is gelegd volgen misschien ook andere leraren.
o Viviane: Sommigen scholen hebben eigen projecten.

o

o

Kurt: Contact opnemen met mini-ondernemingen of studentenbedrijven (Prizma
Campus College of Prizma Campus IdP) die op zoek zijn naar een goed doel om
financieel te steunen.
Geerwin: Wat ook altijd werkt is een klassenband

Adviesraad
 Geerwin: Kan het bestuur garanties geven dat de Noord-Zuidraad blijft bestaan?
o Kurt: Hier bestaat geen discussie over. Dit werd ook opgenomen in de
beleidsverklaring.
Versterken vierdepijlerinitiatieven
 Kurt: Vorming of infosessie voorzien tijdens vergadering rond verschillende onderwerpen
(communicatie, fondsenwerving, …)
 Vierdepijlers in Izine (reeds in voege)

Fair Trade Gemeente



Thomas stelt Fair Trade Gemeente voor a.d.h.v. powerpointpresentatie.
De Fair Trade trekkersgroep kwam samen en vulde de “Fair-O-Meter”. Op basis hiervan
krijgt de stad een score. Deze wordt overal bekend gemaakt op 10 september.

Isotopia







Op zaterdag 24 augustus vindt Fin de Congé opnieuw plaats aan de Sint-Tillokerk.
De leden van de Noord-Zuidraad krijgen opnieuw de mogelijkheid om de bar op het
wereldpodium te bemannen en de winst hiervan onder elkaar te verdelen.
Er dient een (kern)werkgroep opgericht te worden om alle praktische zaken op zich te
nemen. Dit houdt meer in dan het louter bemannen van de bar (shiftsysteem). Dit betreft
ook een aantal concrete zaken die zowel op vrijdag, zaterdag(nacht), zondag en maandag
moeten gebeuren. Volgende personen zien dit alvast zitten:
o Philippe
o Viviane
o Odette
Daarnaast kan iedereen die wil meehelpen met het bemannen van de bar zich opgeven.
Ergens in juni zal nog een vergadering belegd worden hierrond.
o

Uiterlijk tegen eind volgende week laten weten of je deelneemt en of je eventueel
deel wil uitmaken van de kerngroep die alles in goede banen zal leiden.

Eerlijk Ontbijt




Kurt: Het Eerlijk Ontbijt is één van de vele activiteiten die onder de loep werd gehouden
tijdens de bespreking van de evenementen.
A.d.h.v. een aantal criteria worden de evenementen beoordeeld.
Wat het Eerlijk Ontbijt betreft, ging een aantal keer een alarm af:
o Het ontbijt mist het nodige effect (sensibilisering rond vierdepijlers en eerlijke handel
te weinig belicht).
o Het Eerlijk Ontbijt draait een aanzienlijk verlies.
o Het Eerlijk Ontbijt vraagt veel inspanning van zowel personeel als vrijwilligers
o Het Eerlijk Ontbijt zorgt voor een zeker vorm van voedselverspilling. Iets dat volledig
ingaat tegen de filosofie van de raad.





Conclusie: Na een uitgebreide bespreking over de vaststellingen gaat de
Noord-Zuidraad unaniem akkoord om het Eerlijk Ontbijt niet meer te
organiseren.
Alternatief:
 Het geld van het Eerlijk Ontbijt wordt bij de post van de
receptiekosten gevoegd. Op deze manier worden recepties over heel
de organisatie (en bij het eigen gebruik van het personeel)
verduurzaamd. Dit zowel met eerlijke producten als met producten
van lokale handelaars.
 Daarnaast wordt ook gesensibiliseerd a.d.h.v. bijvoorbeeld kaartjes
op tafel.
 De Noord-Zuidraad ziet hierop toe en geeft hieromtrent advies.

Varia / activiteiten leden





Geerwin
o In november komt Luc Haekens naar De Leest t.v.v. project Imazighen.
Viviane
o Kip Kivu op 23 november.
Joke
o Sora-feest in oktober
Chantal
o Maaltijd t.v.v. Verbonden en Solidariteit met Vietnam op 20 oktober.

Voor verslag
Thomas

